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HÁ 35 ANOS CONTANDO A HISTÓRIA DO SUDOESTE DO PARANÁ 

Município 
assina 
parceria 
com Tecpar 
e Celepar
Parcerias devem fortalecer 
a articulação institucional 
e a realização de ações 
conjuntas entre os órgãos, 
principalmente para 
projetos no contexto da 
cidade inteligente. PÁG. 3

Mudanças no Estar 
entram em vigor dia 25

No mês passado, medidas referentes a área do Estacionamento Regulamentado (Estar) foram 
publicadas em Pato Branco. De lá para cá, os agentes trabalham orientando os usuários do 
sistema. Chama a atenção entre as medidas, a ampliação do tempo que o veículo pode ficar 

na área do estacionamento, sem gerar multa. PÁG. 4

POLÍTICA

SEGURANÇA

Executivo 
pede regime 
de urgência 
para aquisição 
de veículos, 
devolução 
de imóvel 
e benefício 
emergencial PÁG. 2

Preso homem 
acusado de 
matar a sogra 
em Palmas PÁG. 14

Novembro 
Azul
Campanha lembra 
prevenção ao câncer 
de próstata, mas outros 
problemas mais letais 
engrossam os índices de 
morte precoce entre os 
homens. 

Créditos: Assessoria PMPB
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Projeto destina R$ 19 
milhões para a Saúde
Agência Senado

O Projeto de Lei do Congresso Nacional 
(PLN) 30/2021, de autoria do Poder Execu-
tivo, abre crédito suplementar de R$ 31,4 
milhões no Orçamento da União, que serão 
repartidos entre seis ministérios. Essa su-
plementação tem como origem o cancela-
mento de dotações para outros programas, 
entre os quais R$ 3 milhões do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT).

A maior parte dos recursos (R$ 19,3 
milhões) vai para a Saúde, sendo que R$ 
4,6 milhões devem financiar a pesquisa e 
o combate à pandemia da covid-19 sob res-
ponsabilidade da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) e R$ 14,7 milhões devem cobrir 
emendas para atenção especializada e pri-
mária à Saúde.

Outros R$ 6,5 milhões se destinam a 
transferências especiais constitucionais 
para os estados do Piauí (R$ 300 mil), de 
Minas Gerais (R$ 2,2 milhões) e São Paulo 
(R$ 4 milhões).

O restante da suplementação será di-
vidido. Serão R$ 4 milhões para o Ministé-
rio da Cidadania, dos quais R$ 3,6 milhões 
devem ser usados na instalação e na mo-
dernização de infraestrutura para esporte 
educacional, recreativo e de lazer em Ron-
dônia; enquanto outros R$ 400 mil se des-
tinam para o desenvolvimento de ativida-
des e apoio a projetos e eventos de esporte, 
educação, lazer e inclusão social.

Serão destinados R$ 780 mil para o Mi-
nistério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos, sendo que R$ 530 mil se destinam 
à inclusão escolar de crianças e adolescen-
tes de São Paulo por meio da Saúde Visual; 
e outros R$ 250 mil se destinam à instala-
ção da Casa da Mulher Brasileira e de cen-
tros de atendimento às mulheres na Paraíba.

Outros R$ 350 mil serão para o Minis-
tério do Desenvolvimento Regional, que se-
rão divididos entre projetos de desenvol-
vimento sustentável local integrado em 
Sergipe, pela Companhia de Desenvolvi-
mento dos Vales do São Francisco e do Par-
naíba (Codevasf), no Mato Grosso, pela Su-
perintendência do Desenvolvimento do 
Centro-Oeste (Sudeco).

Também, serão R$ 300 mil para o Mi-
nistério da Defesa, nas reformas estrutu-
rais do 17º Batalhão de Fronteira do Exér-
cito na área de saúde; e R$ 100 mil para o 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, com o objetivo de promover o 
cooperativismo e o associativismo para o 
desenvolvimento agropecuário.

A proposta deve ser analisada pela Co-
missão Mista de Orçamento (CMO) antes 
de seguir para votação no Plenário do Con-
gresso Nacional.

Auxílio para crianças 
e adolescentes 
órfãos da covid-19

   
Agência Senado

Milhares de crianças e adolescentes 
brasileiros perderam os pais para a co-
vid-19. De acordo com um estudo publi-
cado na revista The Lancet, a pandemia já 
deixou 130 mil órfãos com idade de até 17 
anos. 

Projetos em debate no Senado podem 
criar auxílios para esta parte da população. 
Um deles, de Eliziane Gama (Cidadania-MA), 
cria o Fundo de Amparo às Crianças Órfãs 
pela Covid-19 (PL 2.180/2021). Outro, pro-
posto pela CPI da Pandemia, institui pensão 
aos filhos das vítimas.

Alep
O respeito e a parceria 

sempre marcaram o bom rela-
cionamento da Assembleia Le-
gislativa do Paraná (Alep) com 
o Governo do Estado. Mesmo 
independentes, a afinidade en-
tre os Poderes na condução 
das ações do Estado, no enca-
minhamento das pautas legis-
lativas e, mais recentemente, 
no enfrentamento da pande-
mia tem contribuído para o de-
senvolvido do nosso estado e a 
retomada do crescimento eco-
nômico. Agora esse trabalho 
conjunto será ampliado tam-
bém para a área social.

A convite da primeira-dama 
do Estado, Luciana Saito Massa, 
a coordenadora de Ações Soli-
dárias da Assembleia Legislati-
va, Rose Traiano, foi recebida 
no Palácio Iguaçu, na quinta-
-feira (4), para traçar os novos 
projetos de ação social que se-
rão desenvolvidos em conjunto. 

“As instituições já têm uma 
relação de muito respeito, en-
tão porque não unir forças para 
ajudar o próximo também? 
Doar um tempo do nosso dia-
-a-dia em prol de tantas famí-
lias paranaenses que precisam 
do nosso apoio nesse momen-
to”, afirma Rose.

Os Poderes já foram par-
ceiros na Campanha Cesta So-
lidária, com a arrecadação de 

mais de 12 toneladas de ali-
mentos distribuídos para famí-
lias em vulnerabilidade social, e 
também na Campanha Paraná 
Piá que arrecadou brinquedos 
para o Dia das Crianças. 

“A união entre os Poderes 
sempre foi essencial. Então ti-
vemos esse olhar de buscar a 
ajuda do Legislativo para que 
todos façam parte da cons-
trução de um Paraná melhor, 
porque essa é a nossa missão. 
Estou muito feliz de virem jun-

to conosco”, destacou a primei-
ra-dama.

A próxima ação conjunta já 
começou a ser planejada para 
proporcionar um Natal “justo 
e fraterno”. “Vamos levar para 
essas famílias muito amor em 
cada doação que conseguirmos 
arrecadar. Depois de momen-
tos tão difíceis, os paranaen-
ses merecem viver um Natal de 
tranquilidade próximo dos que 
amam”, lembra Rose.

A primeira-dama aprovei-

tou a oportunidade para agra-
decer o apoio que o Governo 
do Estado tem recebido, princi-
palmente, no enfrentamento da 
pandemia. “Meu agradecimen-
to ao presidente Traiano pelo 
trabalho feito junto ao estado. 
Ele sempre esteve nos apoian-
do, esteve comigo quando soli-
citei também. Minha admiração 
que já era grande só aumentou. 
Ele faz muito para o nosso esta-
do e sabe conduzir muito bem o 
Legislativo”.

Cristina Vargas
cristina@diariodosudoeste.com.br

Na sessão de quarta-feira 
(3) da Câmara Municipal de Pato 
Branco foram recebidos quatro 
projetos com pedido de regime 
de urgência, de autoria do Exe-
cutivo. A celeridade do proces-
so foi aprovada por unanimida-
de pelos vereadores presentes, 
dentro do que rege o artigo 174 
do Regimento Interno da Casa. 

A vereadora Maria Cristi-
na de Oliveira Rodrigues Hame-
ra (PV) não votou, porque não 
participou da sessão. Os proje-
tos foram lidos em plenário e 
encaminhados para as comis-
sões permanentes para análise 
e emissão de pareceres.

Um dos projetos recebidos 
em regime de urgência foi o Pro-
jeto de Lei nº 183/2021, de au-
toria do prefeito Robson Cantu 
(PSD), que autoriza a abertura 
de crédito especial no orçamen-
to do exercício de 2021, no va-
lor de R$ 125.800,00, referen-
te aos convênios n°69/2021 e 
n°70/2021, ambos celebrados 

entre o Estado do Paraná, atra-
vés da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Urbano e de 
Obras Públicas (SEDU) e o Mu-
nicípio de Pato Branco.

Segundo o documento, os 
referidos convênios têm como 
objeto a aquisição de dois veícu-
los, dos quais um será destinado 
à Secretaria Municipal de Espor-
te e Lazer, para atender às neces-
sidades e demandas nas ações 
e projetos executados, desloca-
mento de funcionários, vistorias, 
acompanhamento de obras, via-

gens de jogos oficiais e demais 
atividades esportivas em geral.

O outro veículo será desti-
nado à Secretaria de Adminis-
tração e Finanças, possibilitan-
do melhores condições para o 
trabalho de interação entre as 
secretarias, participação em 
eventos e acompanhamento de 
projetos de maneira eficaz, bus-
cando atender às necessidades.

O Projeto de Lei nº 
184/2021, que dispõe sobre 
devolução de imóvel urbano re-
cebido em doação, a título de 

antecipação de reserva ambien-
tal para loteamentos futuros, 
também foi recebido em regi-
me de urgência.

O terceiro foi o Projeto de 
Lei nº 185/2021, que dispõe 
sobre o pagamento de Benefí-
cio Emergencial aos transpor-
tadores escolares do Municí-
pio de Pato Branco; e o quatro, 
Projeto de Lei nº 186, de 2021, 
para abertura de crédito espe-
cial no valor de R$ 80 mil, para 
cobrir o Benefício Emergencial, 
ambos de autoria do Executivo.

Aprovado regime de urgência para 
aquisição de veículos, devolução de 
imóvel e benefício emergencial 

AssessoriA/CMPB

Assembleia Legislativa será parceira em ações sociais 
de voluntariado no estado

VAldelino Pontes/Aen

O encontro ocorreu no Palácio Iguaçu, na quinta-feira (4)

Os vereadores presentes aprovaram por unanimidade o pedido de regime de urgência dos projetos
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Uso de máscara
O secretário de Saúde do Paraná,  Beto Preto, res-

saltou que, apesar das flexibilizações de algumas me-
didas sanitárias, o uso de máscara segue obrigatório 
no Paraná. Ele alertou que os avanços foram necessá-
rios e conscientes da situação atual, porém a pandemia 
ainda não está controlada. Beto Preto disse que a flexi-
bilização do uso de máscara poderá ser revista no fu-
turo, desde que os números continuem caindo. “Neste 
momento a orientação que a gente passa é de manu-
tenção das medidas não farmacológicas. Foco na va-
cina, uso de máscara, lavagem das mãos, uso do álco-
ol em gel”, diz.

Eleições OAB
A OAB do Paraná vai escolher a nova cúpula da enti-

dade no estado a partir de uma votação on-line. O mode-
lo é piloto e também será testado nos outros dois esta-
dos da Região Sul: Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
A advocacia paranaense deverá escolher entre duas 
chapas para presidir a Ordem dos Advogados nos pró-
ximos três anos: “XI de Agosto”, encabeçada por Cás-
sio Telles, e “Algo Novo”, liderada por Marcelo Trinda-
de de Almeida. As eleições da OAB-PR acontecerão no 
dia 22 de novembro.

Parceria internacional
O Centro Universitário Internacional Uninter fechou 

uma parceria com o Futebol Clube do Porto, de Portugal, 
para desenvolver cursos de alta performance na área 
desportiva. Profissionais do FC Porto Football Sciences 
Institute serão os responsáveis por ministrar as aulas 
dos cursos desenvolvidos, que serão oferecidos no mo-
delo de educação à distância já adotado pela Uninter. O 
primeiro curso resultante da parceria será a pós-gradu-
ação em Gestão Executiva no Futebol, cujo conteúdo co-
meça a ser produzido nas próximas semanas para lan-
çamento em 2022.

Bairro inteligente
O primeiro bairro inteligente público do país está 

sendo implantado em Foz do Iguaçu, por meio de uma 
parceria entre a Prefeitura Municipal, Itaipu Binacio-
nal, Parque Tecnológico Itaipu e Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial (ABDI). A população da 
Vila A, de 11 mil habitantes, passa a ser a primeira a 
vivenciar tecnologias inovadoras de uma cidade inte-
ligente, com a ideia de modificar a estrutura do local 
promovendo melhorias na qualidade de vida e no de-
senvolvimento. O início efetivo do programa, com as 
primeiras tecnologias sendo implantadas, aconteceu 
em julho deste ano. O marco inicial do projeto foi o de-
creto municipal que estabelece um comitê gestor para 
acompanhamento e aprovação  para  o  início  das pro-
postas  a  serem      implantadas.

Já está disponível na 
plataforma Spotify o novo 
episódio do podcast Bem In-
formado, o podcast de en-
trevistas do Diário do Su-
doeste. Neste episódio, 
conversamos com Alessan-
dro Graczyk Moraes, CEO 
da Softfocus, empresa de 
software para instituições fi-
nanceiras ligadas principal-
mente ao agronegócio.

Moraes falou a respei-

to da trajetória da empresa, 
que conta com 18 anos de 
mercado, e de seus serviços, 
além das várias transforma-
ções pelas quais já passou, 
desde o desenvolvimento de 
softwares por demanda até 
o seu momento atual.

A Softfocus é mais uma 
das empresas inseridas na 
estrutura do Parque Tecno-
lógico, projeto que oferece 
infraestrutura e treinamen-

to para o desenvolvimen-
to de empresas de base tec-
nológica, e oferece suporte 
para empresas já consolida-
das. O podcast está realizan-
do uma série de entrevistas 
com os responsáveis pelas 
empresas incubadas, gradu-
adas, parceiras e já consoli-
dadas no mercado.

Já estão disponíveis no 
feed as conversas com os 
representantes das empre-

sas Testart, Agende, Salt 
Systems, Radocc, Emiteli, 
Rock at Work, Widesys en-
tre outras.

O convidado comentou 
ainda sobre o processo de 
inserção no Parque Tecno-
lógico, além da importân-
cia do relacionamento e do 
entendimento dos proces-
sos de gestão para o suces-
so de um negócio de base 
tecnológica.

Podcast do Diário entrevista CEO da Softfocus

Redação
redacao@diariodosudoeste.com.br

O Município de Pato 
Branco firmou na tarde des-
ta quinta-feira (4), um acor-
do de cooperação técnica 
com o Instituto de Tecnolo-
gia do Paraná (Tecpar) e um 
protocolo de intenções com 
a Companhia de Tecnologia 
da Informação e Comunica-
ção do Paraná (Celepar).

O ato, intermediado 
pela Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, foi 
realizado junto com a pro-
gramação do TecSUL 2021. 
Estiveram presentes o dire-
tor-presidente do Tecpar, 
Jorge Callado Afonso, e o 
presidente da Celepar, Lean-
dro de Moura. O empresá-
rio pato-branquense, Cláu-
dio Petrycoski acompanhou 
o ato.

Conforme o secretá-
rio de Ciência, Tecnologia e 

Inovação, Giles Balbinotti, o 
acordo de cooperação com 
o Tecpar tem como objetivo 
fortalecer a articulação ins-
titucional entre os órgãos, a 
fim de identificar elementos 
de tecnologia que possam 
atuar positivamente no de-
senvolvimento social, eco-
nômico e ambiental do mu-
nicípio. Já os objetivos das 
intenções firmadas com a 
Celepar é para realização de 
ações conjuntas para viabi-
lizar o desenvolvimento de 
projetos no contexto de Ci-
dades Inteligentes, a fim de 
atender demandas públicas 
e privadas.

“Estamos trabalhan-
do para transformar Pato 
Branco. Essas parcerias fa-
zem parte do projeto Socie-
dade 5.0, desenvolvido pela 
equipe da secretaria que 
busca fazer do nosso mu-
nicípio um local conectado, 
automatizado e desenvolvi-

do. Essas parcerias irão be-
neficiar todos os pato-bran-
quenses e transformar a 
nossa cidade em uma ver-
dadeira Cidade Inteligente”, 
frisa o secretário de Ciência, 
Tecnologia e Inovação.

“Pato Branco é um ce-
leiro de profissionais visio-
nários, de empresas que fo-
mentam a economia de toda 
a região. Essas parcerias 
vêm para fortalecer ainda 
mais o setor de tecnologia, 
abrir portas para muitos gê-
nios de inovação e, com cer-
teza, fazer com que o nosso 
município cresça cada vez 
mais”, destaca o prefeito de 
Pato Branco, Robson Cantu.

In Concert
Nesta sexta-feira será 

realizada mais uma edição 
do UTFPR In Concert, fes-
tival de música organizado 
pelo grupo PET Agronomia 
e parceiros, e que integra a 

programação oficial do Tec-
sul 2021. O festival será 
transmitido pelo canal do 
Tecsul no Youtube a partir 
das 18h30.

As bandas e artistas 
apresentarão suas perfor-
mances e serão avaliados 
por um grupo de jurados. 
Os quatro intérpretes com 
o melhor desempenho rece-
berão prêmios em dinheiro, 
sendo: R$2000,00 (1º Lu-
gar); R$ 1500,00 (2º Lu-
gar); R$1000,00 (3º Lugar); 
R$500,00 (4º Lugar).

Devem se apresentar 
nesta sexta as bandas e ar-
tistas: Prosa Sertaneja, Ma-
terial Bélico, Choromelas, 
Josias e Samuel, Grupo Mi-
nueto, Vila Cango, The Fal-
len, Dionatan e Maria, Emer-
son e Miri,

Portal Fandangueiro. Os 
ganhadores do festival de-
vem ser anunciados já nes-
ta sexta-feira (5).

Município assina parceria 
com Tecpar e Celepar

Divulgação/assessoria

Parceria foi firmada na tarde desta quinta-feira (4)
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•	 Auxiliar	de	armazenamento
•	 Auxiliar	de	expedição
•	 Auxiliar	de	incubação
•	 Auxiliar	de	mecânico
•	 Balconista
•	 Chapeador	de	veículos
•	 Costureira	em	geral
•	 Cozinheiro	geral
•	 Instalador-reparador	de	linhas	e	aparelhos	
																	de	telecomunicações
•	 Motorista	operacional	de	guincho
•	 Operador	de	processo	de	produção
•	 Servente	de	limpeza
•	 Técnico	em	segurança	do	trabalho
•	 Vendedor	interno

Marcilei Rossi
marcilei@diariodosudoeste.com.br 

Desde o final de outubro, 
três novas medias estão em 
vigor no Departamento Mu-
nicipal de Trânsito de Pato 
Branco (Depatran), incial-
mente até 25 de novembro 
em forma de orientação, mas 
que depois deste período 
passam a ser fiscalizatórias.

Na prática a que mais 
tempo vem sendo apresen-
tada à população de Pato 
Branco, é o novo sistema 
de vagas, que agora é com-
posto por quadrantes de 5,5 
metros, delimitados na via.

Segundo, Francieli Ca-
tusso Tamagno, que vem 
respondendo pelo órgão, o 
sistema de quadrante ten-
de a tornar o estaciona-
mento mais efetivo, uma 
vez que as vagas, segundo 
ela, foram pensadas para a 
delimitação.

Ainda de acordo com 
Francieli, por se tratar de 
uma vaga grande, possibi-
lita tranquilamente o esta-
cionamento de veículos de 
porte maiores, como cami-
nhonetes, contudo, ela res-
salta que para não haver a 
lavratura do auto de infra-
ção por estacionamento em 
desacordo com a demarca-
ção, é necessário que os ei-
xos do veículo estejam den-
tro do quadrante.

Caso isso não ocorra, e 
o agente de trânsito observe 
a situação, será emitido auto 
de R$ 193 e que implica em 
cinco pontos na Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH).

A diretora do Depatran, 
comenta que com as vagas 
padrão, veículos grandes 
serão atendidos adequada-

mente, e os de menor porte, 
resultarão em uma sobra de 
espaço de vaga, o que impli-
ca em dizer que, se por esta 
eventual sobra de vaga, um 
condutor, for flagrado utili-
zando duas vagas, também 
será notificado.

Cargas e descargas 
Atualmente na área de 

estacionamento rotativo, 
estão implementados oito 
pontos de carga e descarga, 
no entanto, Francieli desta-
ca que a intenção inicial é 
ampliar para 17, podendo 
ainda ser elevado o número.

No entanto, a alteração 
feita recentemente tem liga-
ção com o uso destas vagas.

Até a edição da nova 
normativa pelo Depatran, os 
veículos de carga e descar-
ga podiam utilizar destes es-
paços até as 9h e depois das 
16h, ficando este interva-
lo de tempo disponibilizado 
aos demais usuários do Es-
tacionamento Rotativo.

Agora com a nova re-
dação, as vagas de carga e 
descarga passam a exercer 
esta finalidade das 6h até às 
20h, não mais sendo permi-
tido o uso dos demais moto-
ristas, com a ressalva de que 
somente é permitido desde 
que carregando ou descar-
regando algo e comunican-
do o agente de trânsito das 
imediações.

Francieli comenta que 
desde que a medida foi edi-
tada, motoristas de veículos 
de carga entraram e conta-
to com o órgão buscando es-
clarecimento quanto ao uso 
das demais área do sistema 
rotativo, com medo de se-
rem multados, por não esta-
rem utilizando vagas delimi-

tadas para a finalidade.
Segundo a diretora, tais 

veículos podem utilizar as 
vagas em quadrantes, que 
não são de carga e descar-
ga, respeitando o estaciona-
mento em eixos como os de-
mais veículos e acionando o 
sistema de pagamento pelo 
estacionamento.

Ainda de acordo com 
Francieli, nos próximos dias 
devem ser realizadas reuni-
ões com os diversos seto-
res presentes no anel cen-
tral, para fazer um trabalho 
de orientação quanto as no-
vas regras.

Rotatividade
Outra medida adotada, 

foi com relação ao tempo 
de estacionamento na área 
de Estar, e a forma de noti-
ficação. Esta é sem dúvidas 
a decisão mais questionada 
pela população e que tam-
bém foi alvo de manifesta-
ções na Câmara Municipal 
de Pato Branco.

Segundo Francieli, “a 
intenção do prefeito foi ti-
rar a multa”, fazendo assim 
referência que com a nova 
determinação é necessário 
mais tempo de permanência 
na área do Estar sem o pa-
gamento do estacionamen-
to para de fato ser lavrado o 
auto de infração.

A diretora explica que 
anteriormente, ao estacio-
nar o veículo por exemplo 
as 13h30 e não acionar o 
Estar, o agente de trânsi-
to observando esta situação 
emitia uma notificação de 
R$ 5, que paga em 10 dias 
era regularizada, caso con-
trário tornava-se uma infra-
ção de trânsito, com multa 
e pontos em carteira. Nesta 
hipótese, ao ser notificado 
pelo agente, o veículo podia 
permanecer na área de Es-
tar por até duas horas sem 
nova notificação.

No entanto, com a nova 
regra, e valendo-se do mes-
mo exemplo de estaciona-
mento as 13h30 e não acio-
namento do Estar, ao ser 
observado pelo agente de 
trânsito, é emitida uma noti-
ficação de R$ 5 e que permi-
te ficar duas horas na área 
do Estar, assim como situa-
ção anterior.

Contudo, se o veículo 
seguir na área de estaciona-
mento rotativo após as duas 
horas, e sem o acionamento 
do pagamento do Estar, e o 
agente de trânsito observar 
a situação, a primeira noti-
ficação é substituída pela 
segunda, uma nova notifi-
cação de R$ 5 é gerada, so-
mando assim R$ 10, porém, 
o veículo pode ficar na área 
mais uma hora.

Passado esse período, 
se o condutor do veículo 
mantiver o mesmo na área 
de Estar, sem acionamen-

to de estacionamento, a se-
gunda infração é substituída 
pela terceira, o valor a ser 
regularizado passa a ser de 
R$ 15, entretanto, mais uma 
hora de permanência é pos-
sibilitada, excedendo assim 
o horário de atuação do De-
patran e, portanto, não ge-
rando multa de trânsito.

Questionada se com 
esta sistemática de notifi-
cação e cobrança, a função 
de estacionamento rotati-
vo do Estar vai ser cumpri-
da fidedignamente, uma vez 
que um veículo pode ficar 
estacionado durante toda a 
manhã ou tarde e não será 
multado, mas a vaga fi-
cou ocupada durante todo 

o tempo, Francieli afirmou 
que “a demanda do comér-
cio não era por rotatividade 
[de vagas]. Então trabalha-
mos junto com CDL, Sindi-
comércio, Associação Co-
mercial [Empresarial Acepb] 
em reuniões”. 

Segundo a diretora, as 
entidades sempre aponta-
ram como necessidade que 
“parem as multas, porque 
o pessoal que vem de fora, 
acaba levando multa e não 
vem mais”, falando em pre-
ferência para comércios 
fora da área de estaciona-
mento regulamentado.

“Ou eu faço uma coisa 
[possibilita o encerramento 
da rotatividade do Estar], ou 

outra [multas, por não haver 
regularização das notifica-
ções]. Então preferimos um 
regramento das vagas, para 
que uma pessoa não ocupe 
duas vagas e sim, estacione 
dentro do quadrante, temos 
uma ocupação mais orde-
nada, que vai abrir mais va-
gas de estacionamento e ti-
ramos a questão da multa, 
que era o que o comércio 
pedia para nós”, diz Fran-
cieli, pontuando ainda que 
“vai ter aquela pessoa que 
vai ficar a tarde inteira es-
tacionada e preferir pagar 
os R$ 15 e não vai deixar 
acontecer a rotatividade, 
mas isso vai do bom senso 
de cada pessoa.”

Iniciado há dois meses, teste com parquímetros na área do Estar seguem durante o mês de novembro

Mudanças no Estar: o que você precisa saber

Estacionamentos pagos
A diretora do Depatran disse ainda que uma das finalidades é facilitar a criação de 

estacionamentos privados no anel central de Pato Branco, e assim fazer com que pes-
soas que utilizam as vagas do Estar, e que estão a trabalho, tenham outras opções como 
de forma geral, todos os usuários do sistema.

Na tarde de ontem, a reportagem do Diário do Sudoeste constatou que um des-
te estacionamentos privados, que estão na chamada área de Estar, pratica valores que 
servem como alternativas: por 15 minutos, R$ 2; 30 minutos, R$ 3; uma hora, R$ 5; 
duas horas, R$ 7,50; três horas R$ 10; quatro horas, R$ 12. Ainda sendo possível a di-
ária ao valor de R$ 25.
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NOTAS
São João oferta cursos de 
capacitação gratuitos à população

A Prefeitura de São João, através do Plano de Retomada 
da Economia do Município, em parceria com o Sebrae e Asso-
ciação Comercial e Empresarial, está oferecendo cursos total-
mente gratuitos para as empresas de uma forma geral.

Para se inscrever e conferir o cronograma basta acessar o 
link: https://eb4.us/oficinas-SEBRA.

Coronel Domingos Soares abre 
inscrições para cursos rápidos

Estão abertas as inscrições para os cursos rápidos do 
programa Cozinha Brasil, do Senai. No momento estão sendo 
ofertados os cursos ‘Pães Natalinos’, ‘Saladas Natalinas’ e ‘Bo-
lachas Decorativas de Natal’.

As capacitações, todas gratuitas, acontecerão nos dias 
30 de novembro e 1º e 2 de dezembro. /12.São 20 vagas por 
turma, com turmas à tarde e à noite e as mesmas pessoas po-
dem participar dos três cursos, que têm a reconhecida certi-
ficação do Senai.

“É uma ótima oportunidade para aprender e ganhar uma 
renda extra neste Natal. Aproveitem!”, relata o diretor do De-
partamento Municipal de Indústria e Comércio, Antônio Car-
los Kovoliski.Para mais informações e inscrições, no Departa-
mento de Indústria e Comércio, anexo à prefeitura.

Itapejara D’Oeste vai realizar Dia 
D do Novembro Azul

No próximo dia 19, a Secretaria Municipal de Saúde de 
Itapejara D’Oeste realizará o Dia D da campanha Novembro 
Azul, na praça da Igreja Matriz.Das 8h30 às 16h, haverá mu-
tirão da saúde do homem, com testes rápidos, avaliação nu-
tricional, além de consulta de enfermagem. Já às 19h45 está 
programada palestra-show com o tema “Saúde do homem”.

Aos presentes serão disponibilizadas requisições para re-
alização de exames de rotina.

Jéssica Procópio
jessica@diariodosudoeste.com.br

O Ministério Público (MP) ‒ Co-
marca de São João está com inscri-
ções abertas para a contratação de 
um estagiário. De acordo com o edi-
tal nº 1/2021, interessados podem 
se inscrever até a próxima terça-feira 
(9), através do e-mail saojoao.prom@
mppr.mp.br.

O processo seletivo é destinado 
para acadêmicos de Direito, matricula-
dos a partir do 3º ano ou 5º semestre 
da graduação. Alunos que iniciarão o 
3º ano no início de 2022 também po-
dem participar. O estágio será de se-
gunda a sexta-feira, 4 horas por dia.   

“O candidato selecionado ocupa-

rá 1 (uma) vaga existente na Promoto-
ria de Justiça de São João/PR, no perí-
odo matutino ou vespertino. Os demais 
aprovados formarão cadastro de reser-
va para eventuais vagas que venham 
surgir”, discorre o edital.

Ao aprovado será disponibiliza-
da uma bolsa-auxílio no valor de R$ 
1.056,80 e um auxílio-transporte de 
R$ 198,00.

O edital completo está disponí-
vel nesta matéria no site do Diário 
do Sudoeste.

 
Estagiários de 
pós-graduação

A comarca de São João visa ainda 
a seleção de estagiários de pós-gradu-

ação, com o intuito de formar cadastro 
de reserva para eventuais vagas.

“Poderão se inscrever os bacharéis 
em Direito, formados em instituição de 
ensino superior devidamente reconhe-
cida pelo MEC, bem como os acadêmi-
cos de Direito que concluírem o curso 
até 31/12/2021 e que venha a cursar, 
durante todo o estágio, curso de pós-
-graduação com previsão de estágio no 
projeto pedagógico do curso”.

A esta vaga, o pagamento dos futu-
ros selecionados será de R$ 1.981,20 
mais auxílio-transporte no valor de R$ 
198. O estágio será de segunda a sex-
ta-feira por 6 horas/dia.

As inscrições também ocorrem até 
terça e podem ser feitas pelo e-mail sa-
ojoao.prom@mppr.mp.br.

Assessoria
O Departamento de Indústria, Comércio e Turismo 

de Bom Sucesso do Sul promoveu, na última semana, 
uma viagem técnica nos municípios de Verê e São Jor-
ge D’Oeste, com produtores locais, que produzem vinho 
e cachaça. 

Essa visita possibilitou aos participantes do munício 
conhecer cases de sucesso na produção de vinho e ca-
chaça. Eles foram acompanhados pelo diretor do Depar-
tamento de Turismo, Rafael Soeiro de Moraes; o presi-
dente da Câmara de Vereadores, Silvio Stdnik; e o chefe 
de Divisão da Agricultura, Eduardo Brandalise. 

Das impressões trazidas pelo grupo participante, os 
depoimentos são unânimes em reconhecer os resultados 
positivos da viagem, onde cada um pode agregar conhe-
cimento para sua atividade. 

O diretor de Turismo atesta o sucesso das visitas. 
“Na viagem houve troca de experiências e agregou co-
nhecimento aos nossos produtores para aproveitarem o 
melhor potencial de suas propriedades, despertando ne-
les nova possibilidade de agregar renda e valor com o tu-
rismo rural”.

Jéssica Procópio
jessica@diariodosudoeste.com.br

O Município de Renascença está 
com inscrições abertas para o proces-
so seletivo simplificado (PSS) que visa 
a contratação de um agente de comba-
te às endemias, com salário de R$ 1,5 
mil. O concurso busca, também, for-
mar cadastro reserva para futuras e 
eventuais contratações do Município.

“A contratação se dará por seis me-
ses, a contar da assinatura do contrato, 
prorrogáveis por igual ou inferior perí-
odo, em caso de necessidade e interes-
se público”, explica o edital. As inscri-
ções para o PSS são gratuitas e podem 
ser realizadas até o dia 18 de novem-
bro, através do site www.renascenca.
pr.gov.br, no link Concursos/PSS ‒ PSS 
Agente de Combate às Endemias 2021.

“São requisitos para inscrição, a) 

ter, na data da inscrição, a idade mí-
nima de 18 (dezoito) anos; b) estar em 
dia com as obrigações eleitorais e mili-
tares; c) ser brasileiro nato ou naturali-
zado; d) ter conhecimento das exigên-
cias estabelecidas neste Edital, e estar 
de acordo com elas; e) possuir a esco-
laridade exigida para o cargo”.

O edital completo do PSS está dis-
ponível nesta matéria no site do Diário 
do Sudoeste.

O grupo visitou os municípios de Verê e São Jorge D’Oeste 

Bom Sucesso do Sul 
realiza visita técnica em 
municípios da região

ASSESSORIA

Ministério Público em São João abre vaga de estágio

Prefeitura de Renascença abre PSS 
para agente de combate às endemias

DIVULGAÇÃO/ PREFEITURA DE RENASCENÇA

As inscrições 
para o PSS 
são gratuitas 
e podem ser 
realizadas até 
o dia 18 de 
novembro
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AEN
Historicamente líder da pro-

dução nacional de trigo, o Paraná 
chega à reta final da colheita nes-
ta semana com preços em alta, se-
gundo informe do Departamento 
de Economia Rural (Deral), da Se-
cretaria de Estado da Agricultura 
e do Abastecimento. A compara-
ção com 2020 mostra a valoriza-
ção do cereal. Em média, os pro-
dutores receberam R$ 87,34 pela 
saca de 60 kg no mês passado, va-
lor 27% superior ao praticado em 
outubro de 2020 (R$ 68,61).

Esse quadro colaborou para 
que os produtores de trigo do Pa-
raná diminuíssem o ritmo da co-
mercialização, na expectativa de 

que os preços continuem evoluin-
do. Cerca de 36% do volume de 
3,2 milhões de toneladas proje-
tado para a safra 2020/2021 fo-
ram vendidos até outubro, contra 
um percentual de 47% em outubro 
de 2020. A capitalização dos pro-
dutores em virtude de boas safras 
de soja também tem possibilitado 
esse retardo.

“Apesar de estar mais lenta 
comparativamente ao ano passa-
do, essa comercialização não tor-
na indisponível o produto aos moi-
nhos. Com a colheita chegando à 
reta final, a disponibilidade do ce-
real no Estado está praticamente 
no auge”, explica o agrônomo do 
Deral, Carlos Hugo Godinho. Em 

breve, essa disponibilidade se so-
mará ao ápice das colheitas da Ar-
gentina e do Rio Grande do Sul, 
mercados importantes para a for-
mação do preço paranaense.

Moinhos
Na comparação entre outu-

bro e setembro deste ano, os pre-
ços no mercado atacadista tive-
ram uma retração de 3% – em 
setembro, a tonelada de trigo cus-
tava, em média, R$ 1.656. “Os 
moinhos tiveram um alívio tem-
porário neste mês, com as fari-
nhas sendo vendidas cerca de 1% 
mais caras que em setembro, ape-
sar de seu principal insumo ter 
barateado no mesmo período”, diz 

Godinho.
Segundo ele, essa comparação 

mensal esconde a dificuldade de 
repasses de preço, pois o reajuste 
médio das farinhas desde outubro 
de 2020 é de 9%, menos da meta-
de do reajuste do trigo disponível. 
No mercado atacadista, o preço do 
cereal passou de R$ 1.308 em ou-
tubro de 2020 para uma média de 
R$ 1.605 em outubro deste ano – 
alta de 23%.

Pão Francês
O preço do pão francês no va-

rejo tem se mantido abaixo da in-

flação, justificando a dificulda-
de de aumentos nas farinhas. Em 
outubro, a média de preços prati-
cados pelo produto foi R$ 9,85 o 
quilo, 1% mais caro que em setem-
bro (R$ 9,76) e 4% mais caro que 
em outubro de 2020 (R$ 9,46), se-
gundo o Deral.

“Além da dificuldade pela que-
da de renda do brasileiro, o repre-
samento pode ser explicado por 
uma estratégia de mercado, já que 
o preço baixo do pão pode estimu-
lar o consumo de outros itens das 
padarias e supermercados”, acres-
centa o agrônomo.

Trigo chega à reta final da colheita com preços em alta

AEN
O Departamento de Estradas 

de Rodagem do Paraná (DER/PR) 
iniciou nesta quarta-feira (3) o blo-
queio de metade da pista em um 
segmento da PRC-280, no trecho 
entre Palmas e o entroncamento 
com a BR-153 (Horizonte), na re-
gião Sudoeste. A medida é neces-
sária para avançar as obras da 
restauração da rodovia com pavi-
mento rígido de concreto, utilizan-
do a técnica whitetopping.

Atualmente, estão em execu-
ção a fresagem do pavimento na 
pista de rolamento e a reciclagem 
do acostamento, deixando ambos 
prontos para o início da execução 
das placas de concreto, ainda este 
mês. A frente de trabalho iniciou 
as atividades a partir do trevo com 
a BR-153, próximo à divisa com 
Santa Catarina.

Com isso, começa uma opera-
ção “pare e siga” 24 horas por dia 
nos pontos bloqueados, pois ne-
nhum tipo de tráfego pode circu-
lar até a conclusão do pavimento 
de concreto. A expectativa é que a 
obra chegue a ter de 10 quilôme-
tros a 15 quilômetros com pista 
bloqueada, o que pode levar a pe-

ríodos de espera de até três horas 
para seguir viagem.

A recomendação é que os mo-
toristas evitem a utilização da PRC-
280 neste trecho, com os usuários 
locais buscando rotas alternativas 
em Santa Catarina, e com o tráfe-
go de longa distância optando por 
corredores de logística como a BR-
277, onde as tarifas de pedágio 
deixarão de ser cobradas a partir 
de 28 de novembro.

Os bloqueios na pista perma-
necem pelos próximos meses, até 
a conclusão   dos  serviços  no  
pavimento.

Inédita
A restauração da PRC-280 en-

tre Palmas e Horizonte é uma de-
manda de décadas da população 
local e de motoristas. A rodovia é 
a principal ligação entre as regiões 
Oeste, Sudoeste e a capital parana-
ense. Considerada o corredor do 
Sudoeste, a rota é utilizada para es-
coamento de produção agrícola, da 
indústria madeireira e de celulose.

De acordo com estudo de trá-
fego, passam no trecho, diaria-
mente, 1.826 veículos pesados 
(ônibus, caminhões, reboques), 

além de veículos de passeio.
Para atender os usuários, vi-

sando a melhor utilização do re-
curso público e uma vida útil 
muito maior que o pavimento fle-
xível, o DER/PR optou por licitar 
a obra com o uso da técnica whi-
tetopping, inédita em rodovias 
estaduais, em que o pavimento 
atual é aproveitado como base 
para o novo pavimento rígido de 

concreto.
Nos 59,55 quilômetros do tre-

cho serão executadas placas de 
concreto de 22 centímetros de es-
pessura, restaurando completa-
mente a pista. Os acostamentos 
também vão receber o pavimen-
to de concreto, após passarem por 
reciclagem de sub-base. A obra 
prevê ainda a adequação dos dis-
positivos de drenagem, da sinali-

zação horizontal e vertical, e de 
elementos de segurança.

O investimento é de R$ 
107.445.000,00, com o contra-
to licitado na modalidade Regime 
Diferenciado de Contratação inte-
grada (RDCi), que incluiu também 
a elaboração do projeto básico e 
do projeto executivo de engenha-
ria da obra, nos primeiros meses 
de vigência.

Obras de modernização geram bloqueios na pista 
da rodovia PRC-280, no Sudoeste

Bloqueio de meia 
pista ocorre 24 
horas por dia

Divulgação DER
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Indicadores Econômicos: elaboração da agência
Dossiê:Dinheiro. Fone: (41) 99632-7866

Índices em % mai jun jul ago set out ano 12m 

INPC (IBGE) 0.96 0,60 1,02 0,88 1,20 - 7,21 10,78

IPCA (IBGE) 0.83 0,53 0,96 0,87 1,16 - 6,90 10,25

IPCA-15 (IBGE) 0,44 0,83 0,72 0,89 1,14 1,20 8,30 10,34

IPC (FIPE) 0,41 0,81 1,02 1,44 1,13 - 7,26 10,52

IGP-M (FGV) 4,10 0,60 0,78 0,66 -0,64 0,64 16,74 21,73

IGP-DI (FGV) 3,40 0,11 1,45 -0,14 -0,55 - 15,12 23,43

IPA-DI (FGV) 4,20 -0,26 1,65 -0,42 -1,17 - 17,95 28,64

IPC-DI (FGV) 0,81 0,64 0,92 0,71 1,43 - 6,73 9,60

INCC-DI (FGV) 2,22 2,16 0,85 0,46 0,51 - 11,74 15,93

set out nov
TJLP (%) 4,88 5,32 5,32
Sal. mínimo 1.100,00 1.100,00 1.100,00
FGTS (%) 0,2466 0,2466 0,2466
UPC 23,54 23,54 23,54
TAXA SELIC ANUAL: 7,75%

Facultativo
Contribui com 20% sobre qquer valor entre R$ 1.100,00 (R$
220,00) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71), por carnê .

Empregados - taxas de desconto
Taxa até R$ 1.100,00 (sal. mínimo) 7,5%
Taxa entre R$ 1.100,01 e R$ 2.203,48 9%
Taxa entre R$ 2.203,49 e R$ 3.305,22 12%
Taxa entre R$ 3.305,23 e R$ 6.433,57 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: é preciso calcular o valor da taxa
para cada intervalo de salário, e depois somar os va lores obti-
dos. 

EMPREGADOR  Pessoas físicas e empresas não optantes do
Simples pagam uma taxa de 12%

BASE (R$) Alíquota Parc. a
% deduzir

Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36

Deduções: a) Assalariados: 1-R$ 189,59 por dependente;
2 - pensão alimentícia; 3 - contribuição à Prev. Social; 4 - R$
1.903,98 por aposentado a partir de 65 anos; 5 - contri bui ções
à previdência privada e aos Fapi pagas pelo contribuinte; b)
Carne Leão: itens de 1 a 3 mais as despesas escrituradas no
livro-caixa.

Período POUP POUP TR
ANTIGA NOVA

5/9 a 5/10 0,5000 0,3012 0,0000
6/9 a 6/10 0,5000 0,3012 0,0000
7/9 a 7/10 0,5000 0,3012 0,0000
8/9 a 8/10 0,5000 0,3012 0,0000
9/9 a 9/10 0,5000 0,3012 0,0000
10/9 a 10/10 0,5000 0,3012 0,0000
11/9 a 11/10 0,5000 0,3012 0,0000
12/9 a 12/10 0,5000 0,3012 0,0000
13/9 a 13/10 0,5000 0,3012 0,0000
14/9 a 14/10 0,5000 0,3012 0,0000
15/9 a 15/10 0,5000 0,3012 0,0000
16/9 a 16/10 0,5000 0,3012 0,0000
17/9 a 17/10 0,5000 0,3012 0,0000
18/9 a 18/10 0,5000 0,3012 0,0000
19/9 a 19/10 0,5000 0,3012 0,0000
20/9 a 20/10 0,5000 0,3012 0,0000
21/9 a 21/10 0,5000 0,3012 0,0000
22/9 a 22/10 0,5000 0,3012 0,0000
23/9 a 23/10 0,5000 0,3575 0,0000
24/9 a 24/10 0,5000 0,3575 0,0000
25/9 a 25/10 0,5000 0,3575 0,0000
26/9 a 26/10 0,5000 0,3575 0,0000
27/9 a 27/10 0,5000 0,3575 0,0000
28/9 a 28/10 0,5000 0,3575 0,0000
1/10 a 1/11 0,5000 0,3575 0,0000
2/10 a 2/11 0,5000 0,3575 0,0000
3/10 a 3/11 0,5000 0,3575 0,0000
4/10 a 4/11 0,5000 0,3575 0,0000
5/10 a 5/11 0,5000 0,3575 0,0000
6/10 a 6/11 0,5000 0,3575 0,0000
7/10 a 7/11 0,5000 0,3575 0,0000

TR MÊS % ano 12 m

Setembro/21 0,00 0,00 0,00
Outubro/21 0,00 0,00 0,00

Fonte: Sinduscon/PR e Sinduscons regionais - R8N
R$/m2 SET OUT %m %ano %12m

Paraná 1.978,27 1.987,39 0,46 15,55 18,39
Norte 2.110,26 - -0,27 19,65 25,58
Noroeste 1.908,52 - 1,06 20,81 30,22
Oeste 2.020,24 - 0,20 14,87 19,83

SOJA - saca 60kg

PRAÇA R$ SEM 30 d.
Paranaguá 169,00 -1,7% -1,7%
Ponta Grossa 164,00 -3,5% -2,4%
Maringá 164,00 -3,0% -1,8%
Cascavel 165,00 -3,5% 0,0%
Sudoeste 165,00 -4,1% -1,8%
Guarapuava 164,00 -4,1% -2,4%

MILHO - saca 60kg
Paranaguá 89,00 1,1% 3,5%
Sudoeste 86,00 -1,1% -12,2%
Cascavel 86,00 -1,1% -10,4%
Maringá 85,00 0,0% -11,5%
Ponta Grossa 86,00 -1,1% -11,3%
Guarapuava 86,00 -1,1% -11,3%

TRIGO - saca 60kg

PRAÇA R$ SEM 30 d.
Curitiba 99,00 0,0% -1,0%
Ponta Grossa 98,00 1,0% 0,0%
Maringá 95,00 1,1% 1,1%
Cascavel 95,00 1,1% 1,1%

SALÁRIO FAMÍLIA 2021
- 
Salários até R$ 1.503,25  51,27  

Venc.: empresas 19/11, pes.físicas 16/11, emp. do més ticos 05/11. Atraso gera multa 4% a 100%+juros.

Empresário/empregador

Contribui com 11% sobre o pró-labore, en tre R$ 1.100,00
(R$ 121,00) e  R$ 6.433,57 (R$ 707,69), através de GPS

Autônomo
1) Quem só recebe de pessoas físicas: recolhe por carnê 20%
sobre os limites de R$ 1.100,00 (R$ 220,00) a R$ 6.433,57 (R$
1.286,71). 

2) Quem só recebe de pessoas jurídicas: a empresa recolhe
11%  sobre o máximo de R$ 6.433,57 (R$ 707,69) e desconta
do autônomo
3) Quem recebe de jurídicas e físicas: des conto de 11% sobre
as jurídicas, até R$ 6.433,57 (R$ 707,69). Se não atingir este
teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a dife rença até R$
6.433,57.

4) Aut. especial: sobre R$ 1.100,00, recolhe 5% (donas de casa,
Lei 12.470/2011) ou 11% (demais especiais), mas a aposenta-
doria é por idade..

SOJA - US$cents por bushel  (27,216 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

nov/21 1.209,25 -22,25 -2,0% -2,1%
jan/22 1.222,75 -21,50 -1,9% -1,9%

MILHO - US$cents por bushel  (25,4 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

dez/21 559,25 -4,75 -0,6% 3,4%
mar/22 567,75 -4,50 -0,6% 3,3%

FARELO - US$ por tonelada curta (907,2kg)

dez/21 335,80 -5,00 1,5% 4,3%
jan/22 332,70 -4,50 1,1% 2,8%

TRIGO - US$cents por bushel  (25,4 kg)

dez/21 773,75 -7,25 0,2% 2,3%
mar/22 783,25 -9,50 -0,3% 2,0%

Ações % R$

Petrobras PN -3,17% 26,00 
Vale ON -1,14% 66,07 
ItauUnibanco PN -5,28% 23,16 
Bradesco PN -6,62% 19,05 
Rede D'Or ON -8,17% 57,21 
Ultrapar ON -8,09% 12,38 
Cogna ON -7,96% 2,66 
Banco Pan PN -7,74% 12,88

INDICE BOVESPA 

Baixa: 2,09% 103.412 pontos

Volume negociado: R$ 31,36 bilhões

*Diferença sobre dia anterior. 1,00 ponto = US$ 0,01 na soja, milho e trigo e US$ 1,00 no farelo

IR 2021 - A sétima parcela do Imposto de Renda 2021
(base 2020) vence em 30/11, com a incidência de taxas de
juros Selic de 3,03%.

MÊS TAXA SELIC
Ago/21 0,43%
Set/21 0,44%

MÊS TAXA SELIC
Out/21 0,49%
*Nov/21 1,00%

*No mês corrente a Selic é sempre 1,00%

CÂMBIO 04/11/21

Indicadores Econômicos Mercado Agropecuário
BOVESPA 04/11/21

IR

POUPANÇA, TR

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

LOTES - ATACADO 04/11/21

Soja, milho e trigo: fonte Dossiê:Dinheiro; Cepea/Esalq: mais informações em www.cepea.esalq.usp.br

PREVIDÊNCIA COMPETÊNCIA OUTUBRO

SELIC/IR

REAJUSTE ALUGUÉIS

SAL. MÍNIMO - PARANÁ

OUTROS INDICADORES
Índice set out nov
INPC (IBGE) 1,1042 1,1078 -
IPCA (IBGE) 1,0968 1,1025 -
IGP-M (FGV) 1,3112 1,2486 1,2173
IGP-DI (FGV) 1,2821 1,2864 -
* Correção anual. Multiplique  valor pelo fator acima

CUB PARANÁ

POUP. ANTIGA % ano 12 m

Setembro/21 0,5000 4,59 6,17
Outubro/21 0,5000 5,11 6,17

NOVA POUPANÇA % ano 12 m

Setembro/21 0,3012 1,67 2,02
Outubro/21 0,3012 1,98 2,21

Produto unidade média var. var. var. F Belt. Pato B.
PR - R$ diária 7 dias 30 dias R$ R$

SOJA saca 60 kg 156,32 -2,2% -2,3% -1,1% 157,00 156,50 

MILHO saca 60 kg 79,53 0,0% 0,9% -9,9% 81,50 80,20 

TRIGO saca 60 kg 88,40 -0,1% -0,1% -0,3% 88,50 88,00 

FEIJÃO CAR. saca 60 kg 253,46 -0,1% 0,0% -4,4% - 230,00 

FEIJÃO PRETO saca 60 kg 230,70 0,0% 0,5% -4,4% - 230,00 

BOI GORDO arroba, em pé 277,27 -0,1% -0,7% -7,0% 285,00 280,00 

SUÍNO kg, vivo 6,18 -1,4% -2,2% -2,2% 6,00 5,00 

ERVA MATE arroba 24,02 0,0% -1,5% -1,5% - 19,50 

PREÇO AO PRODUTOR 04/11/21

MERCADO FUTURO

INDICADORES CEPEA/ESALQ
PRODUTO 04/11 DIA MÊS
Bezerro (1) 2.638,00 -1,02% -4,70%
Boi gordo (2) 267,75 4,32% 4,14%
Café (3) 1.282,15 -0,17% 2,06%
Algodão (4) 603,16 1,18% 1,41%
1- preço médio no MS, unidade de 8 a 12 meses; 2 -média à vis ta
da arroba no Estado de SP; 3 - valor à vista saca 60kg posto SP
Capital, arábica, bica corrida, tipo 6; 4 - em pluma, cent/R$ por libra
peso (453 gr), posto SP Capital.

BOLSA DE CHICAGO (CBOT) 04/11/21

BOLSA DE NOVA YORK  (NYBOT) 04/11/21
CAFÉ - US$cents/libra peso (0,453 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

dez/21 208,60 -0,70 4,3% 4,1%
mar/22 211,45 -0,70 4,3% 4,0%

BOLSA DE MERCADORIAS DE SÃO PAULO  (BM&F) 29/08/17

*Diferença s/ dia anterior. 1,00 ponto = US$ 0,01 no café e algodão. 

106.363 105.704 103.500 105.550 105.616 103.412

SOJA Fin. Cross Listing - US$ saca 60 kg
Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. MÊS

nov/17 20,66 -0,09 0,0% -7,5%
mai/18 21,25 -0,07 0,2% -6,2%

MILHO - R$/saca 60 kg 
Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. MÊS
set/17 27,29 0,02 -2,4% 4,5%
nov/17 28,91 0,09 -0,7% 2,9%

BOI GORDO - R$/arroba  

ago/17 141,88 1,62 2,3% 8,5%
set/17 142,98 0,89 2,8% 7,8%

CAFÉ - US$/saca 60 kg (arábica)

set/17 151,25 -3,45 -0,2% -8,2%
dez/17 156,90 -2,20 0,3% -7,8%

27/10 28/10 29/10 01/11 03/11 04/11

Fonte: Sima/Deral/Seab. Os preços nas praças referem-se aos valores “mais comuns” apurados
OURO - BM&F var. dia

04/11 R$ 318,50 /grama +1,11%

DÓLAR COMERCIAL
Alta: 0,29% Var. novembro: -0,71%

Compra R$ 5,605
Venda R$ 5,606

DÓLAR PTAX (Banco Central)
Baixa: 1,29% Var. novembro: -0,86%

Compra R$ 5,5936
Venda R$ 5,5942

DÓLAR PARALELO
Alta: 0,86% Var. novembro: -0,51%

Compra R$ 5,47
Venda R$ 5,88

DÓLAR TURISMO
Alta: 0,86% Var. novembro: -0,51%

Compra R$ 5,47
Venda R$ 5,86

EURO
Baixa: 1,61% Var. novembro: -0,92%

Compra R$ 6,4573
Venda R$ 6,4596

EURO TURISMO
Alta: 0,30% Var. novembro: -0,59%

Compra R$ 6,22
Venda R$ 6,78  

OUTRAS MOEDAS X REAL
Iene R$ 0,0492
Libra esterlina R$ 7,55
Peso argentino R$ 0,056

US$ 1 É IGUAL A:
Iene 113,65
Libra esterlina 0,74
Euro 0,87

Grupo 1 R$ 1.467,40 
Trab.s na agricultura.

Grupo 2 R$ 1.524,60 
Serviços administrati vos,
domésticos e ge  rais, ven -
dedores e trab. de reparação.

Grupo 3 R$ 1.577,40 
Trab. produção de bens e
serviços industriais
Grupo 4 R$ 1.696,20 
Técnicos nível médio.

*Valores válidos de 01/01/21
a 31/12/21

Poupança antiga: depósitos até 03/05/12
Nova poupança: dep. a partir de 04/05/12

ALGODÃO - US$cents/libra peso (0,453 kg)

Cont. FECH. *DIF. 1 SEM. 1 MÊS

dez/21 116,46 -2,36 2,4% 11,0%
mar/22 112,91 -2,53 1,0% 10,1%

BOLSAS NO MUNDO %
Dow Jones 36.124,23 -0,09
Londres 7.279,91 +0,43
Frankfurt  16.029,65 +0,44
Tóquio 29.794,37 +0,93
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Agência Brasil
A coleta do Censo Demográfi-

co 2022 será realizada de junho a 
agosto de 2022, quando os recen-
seadores do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) visi-
tarão cerca de 78 milhões de do-
micílios no país. Serão utilizados 
dois tipos de questionário: o bási-
co e o da amostra.

O questionário básico da pes-
quisa conta com 26 questões e in-
vestiga as principais característi-
cas do domicílio e dos moradores. 
Além disso, uma parcela dos do-
micílios é selecionada para res-
ponder ao questionário da amos-
tra, que tem 77 perguntas. Esse 
questionário será aplicado em 
aproximadamente 11% dos lares, 
ou seja, cerca de 8,5 milhões de 
domicílios.

Segundo o IBGE, a investiga-

ção nos domicílios selecionados, 
efetuada por meio do questionário 
da amostra, inclui, além dos quesi-
tos presentes no questionário bá-
sico, outros mais detalhados, bem 
como perguntas sobre temas espe-
cíficos: características dos domicí-
lios, identificação étnico-racial, 
nupcialidade, núcleo familiar, fe-
cundidade, religião ou culto, defi-
ciência, migração interna ou inter-
nacional, educação, deslocamento 
para estudo, trabalho e rendimen-
to, deslocamento para trabalho, 
mortalidade e autismo.

Entre as perguntas, está a que 
trata da presença de pessoas com 
autismo no domicílio, tema incluí-
do no questionário do censo, con-
forme a Lei 13.861/2019.

De acordo com o instituto, em 
relação ao Censo de 2010, o nú-
mero de perguntas dos questioná-

rios da pesquisa do próximo ano 
foi reduzido de 34 para 26 no bá-
sico, e de 102 para 77 no questio-
nário da amostra.

O IBGE informou que nenhu-
ma pergunta foi retirada “sem que 
haja uma estratégia para seu le-
vantamento por fontes alternati-
vas ou uma justificativa técnica ro-
busta, de modo que o censo seja 
preservado em suas séries históri-
cas e temáticas essenciais”.

“Dados sobre emigração in-
ternacional, por exemplo, que foi 
o único tema integralmente reti-
rado da operação, serão obtidos 
a partir de registros administrati-
vos disponíveis no Ministério da 
Justiça e Segurança Pública”, dis-
se o IBGE.

Ainda segundo o institu-
to, informações detalhadas so-
bre características do domicílio, 

trabalho e rendimento serão le-
vantadas por meio das pesquisas 
domiciliares amostrais regula-
res do IBGE, como a Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílios 
(Pnad) Contínua.

“O mesmo se aplica a quesitos 
sobre deslocamento, que, além de 
serem investigados por pesquisas 
tradicionais, poderão ser objeto 
de estudos baseados em Big Data 
e mineração de dados, como já 
apontam algumas experiências in-
ternacionais bem-sucedidas”, com-
pletou o IBGE.

Inovações tecnológicas
Os testes vão avaliar, em cam-

po, toda a infraestrutura tecnoló-
gica preparada para a operação, 
como os dispositivos móveis de 
coleta (DMC), semelhantes a um 
smartphone, na cor azul, e os sis-

temas de captação, transmissão 
e acompanhamento das informa-
ções coletadas.

Diferentemente do Censo 
2010, os DMCs atuais têm chips 
com acesso à internet que per-
mitem a transmissão das infor-
mações para o banco de dados 
do IBGE ao fim da coleta. Podem 
também fazer e receber chama-
das dos moradores para realiza-
ção das entrevistas.

Os recenseadores podem, 
ainda, usar o equipamento para 
se comunicar com seus super-
visores por aplicativos de men-
sagens, o que agiliza o esclare-
cimento de dúvidas. O próximo 
censo fará uso da tecnologia de 
armazenamento na nuvem para 
carregamento rápido de insu-
mos, como mapas e coordenadas, 
nos DMCs. 

Censo 2022 terá 26 perguntas no 
questionário básico



diariodosudoeste.com.br   5 de novembro de 2021 A11



Aproveite o período para expressar 
melhor e com mais dinamismo to-
dos os seus sentimentos. Agindo as-
sim, você só terá a ganhar e só será 
benefi ciado. Inclinação para as pes-
quisas, à fi losofi a e a ciência. 

O dia é excelente para os nativos 
que desejam aventurar-se em um 
negócio próprio Dia excepcional. 
Aproveite-o para colocar em dia 
seus assuntos pendentes e resolver 
uma situação com a pessoa amada. 

As pessoas do seu signo estão mais 
favorecidas nesta fase astrológica. 
Aproveite as próximas horas para se 
dedicar à vida sentimental e cultural 
e conseguir bons resultados nas re-
lações humanas em geral. 

Tenha um pouco de cautela com 
a saúde, principalmente os rins. É 
preciso cuidar mais do organismo. 
Seja mais fl exível com as suas ideias 
para conseguir um ajustamento às 
opiniões das pessoas que convive.

Nem tudo sairá conforme seus pla-
nos. Mas não se aborreça, pois tudo, 
dentro em breve, mudará para me-
lhor. Continue sendo cauteloso com 
seu dinheiro, com sua saúde e com 
a sua moral. 

Com otimismo e entusiasmo con-
seguirá resultados surpreenden-
tes. Boas chances se evidenciarão 
no trabalho favorecendo os pla-
nos que tem em mente. Confi e nos 
seus familiares, pois eles só lhe da-
rão contentamento.

CÂNCER 21/06 A 20/07

LIBRA 23/09 A 22/10

VIRGEM 23/08 A 22/09

SAGITÁRIO 22/11 A 21/12

Melhora profi ssional, fi nanceira e 
bastante êxito social estão previstos. 
Você atravessa um período de gran-
de atividade mental, e que deve ser 
dirigida adequadamente, senão po-
derá lhe causar nervosismo.

O dia é muito bom para quem pre-
cisa resolver assuntos do coração, 
pois as infl uências lunares estarão ir-
radiando o seu espírito. Tudo o que 
disser respeito ao interesse pesso-
al e romântico estará sobre infl uên-
cia benéfi ca. 

A sua vida está passando por uma 
fase de muita comunicação, e lhe 
cabe o esforço de ultrapassar o seu 
limite, e expressar-se o máximo que 
puder. Dia muito bom para você. 

ÁRIES 21/03 A 20/04

GÊMEOS 21/05 A 20/06

TOURO 21/04 A 20/05

LEÃO 22/07 A 22/08

ESCORPIÃO 23/10 A 21/11

Os seus sentimentos encontram-
-se estáveis, portanto, em um ní-
vel excelente para projetar possí-
veis ideias novas. Você lucrará em 
negócios imobiliários.

A partir de hoje, você entra em 
uma das melhores fases para lu-
crar através de escritos, propagan-
da e em tudo que está relacionado 
com a imprensa e comunicação. 

Mantenha-se calmo e sereno em 
qualquer circunstância. Algumas 
difi culdades, no período da ma-
nhã. Não se preocupe, pois terá 
uma tarde feliz nos negócios, no 
campo profi ssional.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

PEIXES 20/02 A 20/03AQUÁRIO 21/01 A 19/02

HORÓSCOPOPRIMAVERA

WWW.SIMEPAR.BR

PATO BRANCO F. BELTRÃO

CURITIBA

CASCAVEL

LONDRINA

LUA ESTAÇÃO TELEFONES ÚTEIS

MÁX.

MIN.

28°/18°

23°/17°

29°/18°

32°/17°

28°

18°

POLÍCIA  190
BOMBEIROS 193
SAMU  192NOVA

PROBABILIDADE DE CHUVA 85% | 2,6mm
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BOLETIM COVID-19

Solução
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CAÇA-PALAVRA
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.
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Quindim
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O quindim é um doce muito POPULAR 
no Brasil. Foi trazido pelos portugueses, 
porém sua RECEITA original era prepara-
da com OVOS, açúcar e AMÊNDOAS. Mas 
como na época da colonização este últi-
mo INGREDIENTE não existia em nosso 
país, ele foi substituído pelo coco. Veja, 
abaixo, uma receita dessa iguaria:

Ingredientes: 12 GEMAS, 450 g de AÇÚ-
CAR, 1 colher de sopa de MANTEIGA, 1 
coco ralado e gotas de LIMÃO.

Modo de preparo: rale o coco e não reti-
re o leite. Em uma PANELA, leve ao fogo 
o açúcar com um pouco de água e gotas 
de limão. Mexa até obter uma CALDA 
grossa. Passe as gemas por uma PENEI-
RA (não de metal). Deixe esfriar a calda 
e junte as gemas peneiradas, o coco RA-
LADO e a manteiga, mexendo bem. Des-
peje a mistura em FORMINHAS untadas 
ou em uma forma grande com buraco no 
meio. Leve ao FORNO quente, em banho-
-maria. Ao enfiar um PALITO e este sair 
seco, o QUINDIM estará pronto.
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As relações individuais e coletivas pro-
duzem efeitos diferentes nas relações de 
trabalho e, ao que parece, ainda vão ocu-
par as discussões jurídicas nas questões en-
volvendo os direitos atingidos no âmbito de 
cada uma e a adequação instrumental que 
permita sua compreensão e redução da li-
tigiosidade.

Assim, a desigualdade econômica da re-
lação, no âmbito individual entre emprega-
dor e empregado, impôs ao legislador a tu-
tela especial da manifestação da vontade do 
empregado na vigência do contrato de tra-
balho. Neste sentido, a CLT, no artigo 468, 
dispôs, sem limites, da nulidade da altera-
ção prejudicial ao empregado, convocando 
a aplicação do artigo 9º, sobre a nulidade 
de atos. Na mesma orientação foi a Súmu-
la 310 do TST que reconheceu a quitação 
direitos trabalhistas inseridos no TRCT, por 
ocasião da rescisão contratual, nos limites 
dos valores das verbas liquidadas, oportuni-
zando aos empregados o pleito de diferen-
ças por meio de ação judicial própria.

De outra maneira, observa-se que, quan-
do se trata de relações coletivas de trabalho, 
os princípios a serem observados são ou-
tros, impondo-se a vontade do coletivo dos 
trabalhadores reunidos em assembleia so-
bre os interesses individuais. Neste sentido 
o artigo 8º, §3º, da CLT, inserido pela re-
forma trabalhista, Lei nº 13.467/17, e que 
submete a decisão à observação do respeito 

ao princípio da intervenção mínima na au-
tonomia da vontade coletiva, esclarece que 
o campo de aplicação do Direito Material e 
do Direito Coletivo seguem regras distintas.

No primeiro caso, em que o Direito Ma-
terial se aplica, estão sob o campo de pro-
teção as manifestações de caráter individu-
al e interferem diretamente no contrato de 
trabalho e suas garantias. É o caso de re-
gulamento de empresa e outras normas de 
origem por ato do empregador, em que ele 
assume com exclusividade a responsabilida-
de pelo que pretendeu dizer e seus efeitos 
sobre as relações individuais de trabalho. E 
isto porque se encontra o empregador no 
exercício do poder disciplinar e diretivo car-
regado de natureza unilateral do qual o em-
pregado não participa.

O exemplo claro que a jurisprudência 
recente do TST trouxe, em notícia publi-
cada no dia 26/10/21, no sítio da corte, 
diz respeito ao Plano de Demissão Voluntá-
rio, organizado e instituído exclusivamen-
te pelo empregador e os efeitos jurídicos 
que produz.

Tratou-se de decisão da Oitava Turma 
que não reconheceu que PDVI pudesse qui-
tar de forma ampla e irrestrita o contrato de 
trabalho, fundamentando-se na ausência de 
norma coletiva sobre o tema e, por consequ-
ência, ausente que esteve o sindicato (Pro-
cesso: RRAg-1583-14.2017.5.10.0004).

A ministra relatora, Delaíde Miranda 

Arantes, lembrou a tese de repercussão ge-
ral trazida pelo STF segundo a qual “a tran-
sação extrajudicial que importa rescisão do 
contrato de trabalho, em razão de adesão 
voluntária do empregado a plano de dispen-
sa incentivada, enseja quitação ampla e ir-
restrita de todas as parcelas objeto do con-
trato de emprego, caso essa condição tenha 
constado expressamente do acordo coletivo 
que aprovou o plano, bem como dos demais 
instrumentos celebrados com o emprega-
do”. (STF, RE-590415, relator ministro Ro-
berto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 
30.4.2015.)

O elemento divisor da interpretação ju-
rídica está claro: são dois os aspectos a con-
siderar e que envolvem a origem da norma.

O primeiro relativo à fonte produtora 
da norma, ou seja, por ato do empregador 
insere-se no âmbito do Direito Material e 
dos contratos individuais de trabalho. A ma-
nifestação do empregado, ao aderir à pro-
posta do plano, equivale à quitação restri-
tiva das verbas e valores respectivos, a teor 
da Súmula 310, do TST, não atingindo a qui-
tação ampla e geral dos contratos e permi-
te ao empregado vindicar reparação de di-
reitos. Não é contrato, mas ato unilateral do 
empregador.

O segundo aspecto, traz a magia do di-
reito coletivo, da norma coletiva de nature-
za abstrata e geral que se impõe aos que por 
ela decidiram. O mesmo instrumento PDV, 

se celebrado em respeito às normas coleti-
vas, adquire legitimidade e as consequên-
cias jurídicas são diversas. Bref, está presen-
te a valorização da negociação coletiva, da 
participação sindical, o respeito à manifes-
tação da autonomia da vontade coletiva em 
que, necessariamente, por decisão assem-
blear, os trabalhadores, de modo responsá-
vel, se manifestaram e autorizaram a cele-
bração do acordo coletivo com efeitos para 
quitação geral do contrato de trabalho.

Em palavras outras, a natureza jurídi-
ca da norma coletiva é dissociada dos direi-
tos individuais e as condições inseridas em 
PDV, permanecem na esfera normativa abs-
trata e não se confundem com as obrigações 
geradas nos contratos individuais de traba-
lho.

Vale lembrar Carnelutti que caracteri-
zou a convenção coletiva de trabalho, apli-
cável ao acordo coletivo, de natureza híbri-
da, afirmando ter corpo de contrato e alma 
de lei. Contrato que regula as relações de 
trabalho e se consolida pela validade do ne-
gócio jurídico nos termos do artigo 104 do 
Código Civil.

Advogado e professor da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo

O caso de uma aluna que alegava ter 
sido vítima de bullying e cyberbullying por 
conta da cor da pele e do cabelo pixaim ge-
rou grande controvérsia no âmbito do Tri-
bunal de Justiça do Mato Grosso. Sob o nú-
mero 129656/2016, a Apelação Cível foi 
apreciada pela 6ª Câmara Cível. Teve vo-
tos divergentes, teve pedidos de vista, teve 
necessidade de ampliar o quórum, mas, por 
fim, em sessão realizada no dia 01.02.2017, 
a decisão foi de que a aluna realmente ha-
via sido vítima de dano moral que deveria 
ser reparado.  

Consta que a aluna em questão era uma 
menina ativa e feliz, mas que depois de en-
trar para um colégio começou a apresentar 
comportamento diverso, permanecendo ca-
lada e trancada em seu quarto, além de so-
frer com baixa autoestima e gagueira. A mãe 
teria então ouvido de uma professora que a 
filha estava sofrendo maus tratos por conta 
da sua cor da pele e o tipo do cabelo. Os in-
sultos teriam se estendido às redes sociais. 
Instada, a escola não teria tomado nenhuma 
providência no sentido de resolver o proble-
ma. A aluna precisou tratar com psicólogo e 
fonoaudiólogo diante das agressões sofridas. 

Em primeira instância, o magistrado 
deu ganho de causa à aluna, condenando a 
escola ao pagamento de compensação no va-

lor de R$ 13 mil. A relatora, desembargado-
ra Serly Marcondes Alves, também conside-
rou que havia provas contundentes de que a 
aluna havia sofrido discriminação e bullying. 
Além dos pareceres médicos, as testemunhas 
evidenciavam problemas de relacionamento 
da aluna com o restante da sua turma. Ao en-
tender que a escola havia sido negligente ao 
lidar com o caso, a relatora manteve a conde-
nação da outra instância e ainda aumentou o 
valor reparatório para R$ 20 mil. 

Entendimento diverso teve o desembar-
gador Rubens de Oliveira Santos Filho, que, 
após ter pedido vistas, opinou que não ha-
via provas do bullying. A própria professo-
ra que teria contado à mãe sobre as agres-
sões negou que o tivesse feito. Ele ponderou 
ainda que os laudos não comprovavam que 
o comportamento da estudante decorresse 
de bullying e que eventuais agressões na in-
ternet fogem à alçada da escola. Disse ainda 
que a dificuldade de relacionamento da alu-
na não necessariamente era resultante de 
bullying e tampouco significava negligência 
da escola. Em consequência, julgou o pedi-
do improcedente.

Tendo também solicitado vista, o de-
sembargador Guiomar Teodoro Borges se 
manifestou em seguida acompanhando o 
voto da relatora. Ele observou que os trans-

tornos atestados pelos laudos tiveram início 
após a matrícula naquela escola. As agres-
sões virtuais eram da mesma época. Teria 
havido o caráter repetitivo, sistemático e 
intencional para agredir a aluna, além do 
desequilíbrio de poder, características do 
bullying. A aluna começou a se isolar e a es-
cola nada teria feito para ajudá-la, o que in-
centivou os seus agressores. 

Dada a divergência, houve a ampliação 
do quórum para julgar o caso. Votou então o 
desembargador Dirceu dos Santos, que afir-
mou não ser possível garantir que a escola 
tenha sido realmente omissa. Além da pro-
fessora, o diretor da instituição negou que 
tivesse conhecimento das possíveis agres-
sões. Os laudos, a transferência de escola e 
as ofensas em redes sociais não provavam 
negligência da escola. Diante disso, enten-
deu o desembargador que o pedido de re-
paração por danos morais não era cabível.  

A desembargadora Cleuci Terezinha 
Chagas Pereira da Silva pediu vistas. Ao vo-
tar, ela acompanhou a relatora, pois os lau-
dos constatavam que a aluna havia sido víti-
ma de intimidação sistemática que resultou 
em danos psicológicos e que as ofensas em 
redes sociais atestavam o bullying. E usou 
os próprios depoimentos dos funcionários 
da escola para mostrar que eles sabiam 

que alguma coisa errada estava acontecen-
do com a aluna, a qual evitava o convívio 
com as outras pessoas e pediu para trocar 
de sala. O próprio diretor da escola fazia 
alusão a pedidos da mãe para resolver a 
questão. Ao não investigar a situação, a es-
cola teria permitido a prática reiterada das 
agressões. E, como a escola tem o dever de 
guarda, a aluna tinha direito a receber uma 
compensação. Ela divergiu da relatora ape-
nas em relação ao valor, mantendo a quan-
tia de R$ 13 mil. 

Assim, o placar da votação ficou 3 a 2 
para os que entendiam que a aluna deveria 
ser reparada pela omissão da escola. Resta-
va a divergência em relação ao valor, mas 
a relatora e o desembargador Guiomar Te-
odoro Borges acataram a argumentação da 
última desembargadora e mudaram de en-
tendimento a esse respeito. A escola, por-
tanto, deveria compensar a aluna por danos 
morais na quantia de R$ 13 mil. 

Educador, Filósofo e Jurista. Diretor do 
Instituto Flamma – Educação Corporativa. 
Doutor em Direito das Relações Sociais pela 
Universidade Federal do Paraná, 
fa.tasca@tascaadvogados.adv.br

Flori Antonio Tasca

artIgO
Caso de bullying gera controvérsia em tribunal

Paulo Sergio João

artIgO
Efeitos do plano de demissão voluntária na quitação geral do contrato de trabalho
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Ass alto em 
Pato Branco

Cinco rapazes, um deles fa-
zendo menção de estar arma-
do, praticaram assalto quarta-fei-
ra, por volta das 19h25, em uma 
farmácia localizada na rua Guara-
ni, centro de Pato Branco. Os ban-
didos renderam as funcionárias, 
levando o dinheiro do caixa, cer-
ca de R$ 530,00, e um celular. Se-
gundo a Polícia Militar, a gerente 
informou que os cinco assaltan-
tes ameaçaram as funcionárias, 
dizendo que se elas fizessem algo 
iriam machucá-las. Além do di-
nheiro e do celular Samsung J2, 
os bandidos levaram diversos do-
ces.  Durante a fuga, em direção 
à zona norte de Pato Branco, os 
assaltantes teriam tentado rou-
bar um veículo, que estava para-
do num semáforo na rua Guarani, 
mas o motorista acelerou e con-
seguiu fugir. Equipes policiais re-
alizaram buscas, mas não conse-
guiram localizar os bandidos.

Preso ao 
receber droga

A Polícia Civil, por intermé-
dio da Delegacia de Palmas, pren-
deu em flagrante, na manhã de 
quinta-feira, no bairro Klubegi, 
dois homens por tráfico de dro-
gas. A prisão ocorreu no momen-
to em que um dos suspeitos es-
tava recebendo cerca de 500 
gramas de maconha do entrega-
dor dos Correios. Segundo a Po-
lícia Civil, o outro preso é vigilan-
te da prefeitura e foi localizado 
no seu local de trabalho, com três 
gramas de maconha. O vigilante 
já possui condenação pelo mes-
mo crime e estava cumprindo 
pena em regime aberto.

PM apreende vinho e 
arma

A Polícia Militar foi informa-
da quarta-feira, por volta das 19h, 
que contrabandistas estavam na 
barranca de um rio, no interior de 
Pérola D’Oeste, com mercadorias 
contrabandeadas da Argentina. 
Chegando ao local, os policiais 
avistaram um grupo de pessoas 
carregando as mercadorias, mas 
os suspeitos conseguiram fugir. 
Os policiais apreenderam 66 gar-
rafas de vinho argentino, uma es-
pingarda calibre 36 e um Monza.

Recuperação de caixa 
de som

Durante patrulhamento 
quarta-feira à noite pelo bairro 
São José Operário, em Coronel 
Vivida, a Polícia Militar percebeu 
quando algumas pessoas aban-
donaram uma caixa de som e um 
caixote de madeira e fugiram. Os 
policiais abordaram uma mulher, 
que estava nas imediações. Ela 
relatou que quatro masculinos 
abandonaram os objetos e fugi-
ram ao perceberem a viatura. Os 
policiais descobriram que a caixa 
de som e o caixote de madeira fo-
ram furtados na Academia Muni-
cipal. Os ladrões não foram loca-
lizados e os objetos recuperados 
entregues na Delegacia da Polícia 
Civil para as devidas providências.

 Acidentes de trânsito ocupam 
a terceira posição entre as princi-
pais causas de mortes prematuras 
no Brasil. Traduzindo em núme-
ros, isso significa que a cada 15 mi-
nutos morre uma pessoa nas ruas 
ou estradas brasileiras. O impacto 
desse indicador resultou na criação 
do novo Plano Nacional de Redu-
ção de Mortes e Lesões no Trânsito 
(Pnatrans), que começou a valer no 
final de setembro deste ano, com 
uma meta ambiciosa: reduzir à me-
tade as mortes no trânsito no perí-
odo de 10 anos.

“O Paraná foi o primeiro esta-
do signatário do novo plano, que 
integra o Brasil à agenda global de 
segurança viária. O compromisso 
foi firmado pelo governador Car-
los Massa Ratinho Junior na aber-
tura da Semana Nacional do Trânsi-
to, porque ele entende que se trata 
de uma política pública que busca 
preservar o máximo de vidas pos-
síveis”, informou o presidente do 
Conselho Estadual de Trânsito do 

Paraná (Cetran-PR), Felipe Flessak.
Com a adoção das 160 ações e 

metas previstas no novo Pnatrans, o 
governo federal estima preservar 86 
mil vidas até 2028 e deixar de gas-
tar R$ 290 bilhões com saúde pú-
blica e previdência em todo o Brasil.

Novos conceitos
O presidente do Cetran-PR 

lembra que a revisão do plano na-
cional incorpora os conceitos de Vi-
são Zero e sistemas seguros, abor-
dagens que partem do princípio de 
que seres humanos cometem erros 
e a responsabilidade por evitar feri-
dos e mortos no trânsito é compar-
tilhada entre quem utiliza, projeta, 
constrói e fiscaliza o espaço viário.

Na reunião, Flessak citou ini-
ciativas já em andamento no Para-
ná, como a melhoria e ampliação 
do monitoramento das rodovias 
que cortam o Estado. Por meio de 
parceria entre o Governo do Estado 
e Polícia Rodoviária Federal (PRF-
-PR) foram compradas 30 novas 

viaturas e outras oito já foram en-
comendadas, além de uma moto-
cicleta e mais quatro veículos que 
estão em processo de aquisição. 
Quando a remessa estiver comple-
ta, o repasse chegará a R$ 12,28 
milhões.

Plano
O novo Pnatrans tem seis pila-

res: Gestão da Segurança no Trân-
sito; Vias Seguras; Segurança Vei-
cular; Educação para o Trânsito; 
Atendimento às Vítimas; e Nor-
matização e Fiscalização. A ideia 
é fortalecer o cumprimento da le-
gislação de trânsito e alcançar os 
objetivos propostos pela nova Dé-
cada de Ação pela Segurança no 
Trânsito, proclamada pela Organi-
zação das Nações Unidas (ONU).

Além das 160 ações listadas, o 
plano promove a articulação entre 
outras políticas de trânsito e mobi-
lidade, como a Política Nacional de 
Mobilidade Urbana (PNMU) e o Có-
digo Brasileiro de Trânsito (CTB) 

e estabelece seis grupos de traba-
lho, que reúnem especialistas de di-
versos órgãos e entidades que in-
tegram o SNT (Senatran, Detrans, 
órgãos municipais de trânsito, Ce-
trans, DNIT, DER, PRF, Polícia Militar 
e ANTT), das mais variadas regiões 
do País, bem como representantes 
de universidades, organizações so-
ciais, entidades do setor produti-
vo e corpo de bombeiros militar.

“O objetivo desses grupos de 
trabalho é criar e viabilizar ações 
que tragam um retorno positivo à 
sociedade para podermos atingir 
a meta de redução de mortes no 
trânsito”, explicou Flessak.

Para apoiar as metas do Pna-
trans, o governo federal planeja 
uma grande campanha nacional 
educativa, que deve começar no dia 
1º de janeiro de 2022. Com o tema 
“Juntos Salvamos Vidas”, a campa-
nha vai subsidiar todas as ações 
para segurança viária encampadas 
pelos órgãos do Sistema Nacional 
de Trânsito. (AEN)

Um homem, acusado de ter 
matado a sogra a facadas no dia 11 
de setembro deste ano, em Palmas, 
foi preso quarta-feira (3) pela Po-
lícia Militar, em Fazenda Rio Gran-
de, Região Metropolitana de Curi-
tiba. Havia um mandado de prisão 
contra ele por descumprimento de 
medida protetiva, pois também es-
faqueou a sua ex-convivente, que 
sobreviveu.

Segundo a Polícia Militar, 

o homem preso, que não teve o 
nome divulgado, foi localizado 
durante a “Operação Vita” do 3º 
BPM, através da sua Agência Lo-
cal de Inteligência (ALI), em apoio 
ao Ministério Público de Palmas. A 
ALI mobilizou seus agentes a fim 
de produzir conhecimento neces-
sário. Foi identificado o paradeiro 
do suspeito do feminicídio, que foi 
localizado em um posto de com-
bustíveis em Fazenda Rio Grande, 

com apoio de equipes ostensivas 
do 17º BPM.

Pelo que foi levantado na épo-
ca, o suspeito, armado com uma 
faca, foi até a residência de sua ex-
-convivente para matá-la, mas ela 
foi defendida pela sua mãe e am-
bas foram esfaqueadas. As víti-
mas foram socorridas pelo Corpo 
de Bombeiros e Samu e encami-
nhadas para o hospital, onde Ro-
salina Rodrigues morreu três dias 

depois.
Conforme a Polícia Militar, o 

nome da “Operação Vita” faz alu-
são à preservação de vidas, ten-
do em vista o risco de o suspeito 
atentar contra a vida de sua ex-
-mulher por não ter obtido êxito 
na primeira v ez. O suspeito está à 
disposição da Polícia Civil, através 
da Delegacia de Palmas, que irá in-
terrogá-lo para concluir o inquérito 
policial. (AB) 

Adenir Brocco
ade@diariodosudoeste.com.br

A Polícia Militar frustrou uma 
tentativa de assalto a duas agên-
cias bancárias na madrugada de 
quinta-feira (4), em Três Barras do 
Paraná. Seis suspeitos da tentativa 
do roubo morreram em confronto 
armado com equipes policiais, que 
estavam monitorando a quadrilha. 

Segundo a Polícia Militar, os 
bandidos estavam armados com fu-
zis e explosivos e receberam os po-
liciais a tiros, mas foram impedidos 
de praticar o assalto. No confron-
to, seis assaltantes foram mortos, 
sendo três deles na cidade, um car-
bonizado dentro de um veículo em 

que houve uma explosão. Os outros 
três foram perseguidos e mortos na 
troca de tiros em uma área de mata 
nas imediações da cidade de Três 
Barras do Paraná.

De acordo com a Polícia Mili-
tar, a quadrilha já teria praticado 
assaltos em outras agências no Pa-
raná e vinha sendo monitorada. 
Eles tentaram arrombar as duas 
agências ao mesmo tempo, mas fo-
ram surpreendidos pelos policiais. 
Na troca de tiros, foram atingidas 
vitrines de lojas e residências nas 
imediações das agências bancá-
rias, dando um grande susto aos 
moradores. 

Segundo nota divulgada pelo 
setor de Comunicação social do 

6º BPM, participaram da operação 
conjunta equipes do COE/BOPE, 
Choque 6º BPM, BPFron e Rotam 
21º BPM. Os assaltantes chega-
ram na cidade durante a madruga-
da e bloquearam, com árvores, to-
das as rodovias que dão acesso a 
Três Barras do Paraná e iniciaram, 
simultaneamente, ataques às agên-
cias do Banco do Brasil e Coopera-
tiva do Sicredi. 

Os integrantes da ação crimi-
nosa estavam divididos em dois 
grupos. Quatro suspeitos ocupa-
vam um veículo Honda/HRV rou-
bado e atacaram o Banco do Bra-
sil com diversos disparos. Menos 
de 700 metros de distância, ocor-
reu a ação na Cooperativa Sicre-

di, na qual foi utilizado um Re-
nault/ Fluence, carregado com 
explosivos. 

Durante o confronto, cinco cri-
minosos fortemente armados mor-
reram. Um deles foi socorrido, mas 
veio à óbito na sequência. Dois ban-
didos armados seguem foragidos.

Um arsenal foi encontrado no 
local com os bandidos. No total, 
foram aprendidos três fuzis (Dois 
556 e um AK 47), duas armas cali-
bre 12, uma pistola, coletes a pro-
va de bala, diversos carregadores 
municiados e um carregador cara-
col com capacidade para 100 mu-
nições. Havia explosivos nos cor-
pos dos criminosos e nos veículos 
utilizados na ação.

Seis suspeitos 
de roubo 
em agências 
bancárias são 
mortos no 
Paraná

Os bandidos estavam com um arsenal de armas e munições 

Paraná e São Paulo alinham ações para redução de mortes no trânsito

Preso acusado de matar a sogra a facadas em Palmas

DIVULGAÇÃO
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Crianças participam de 
escolinha no 3º BPM

A manhã de quinta-feira (4) foi especial para um gru-
po de 30 meninos que iniciaram as atividades da esco-
linha de futebol do projeto “Dando bola pro futuro”, na 
sede do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), em Pato 
Branco.

O projeto faz parte das atividades desenvolvidas 
pela ONG “Policial junto da Comunidade”, idealizada 
pelo soldado Rodrigo Borges, policial militar atuante 
no Pelotão de Trânsito do 3º BPM, que também con-
ta com o apoio de empresários da região, amigos e fa-
miliares, que sensibilizados pela importância dos proje-
tos sociais, unem forças para proporcionar esperança 
ao futuro destes jovens.

Inicialmente as crianças, que tem entre 7 a 9 anos de 
idade, acompanhadas pelas professoras Carla Regina Pe-
reira e Jaqueline Dal Bello, foram recepcionadas na sala 
de aula, onde participaram de uma conversa com o pastor 
Júnior Gonçalves, do Ministério Plenitude, e receberam o 
uniforme do time do projeto, sendo que as chuteiras já ha-
viam sido entregues no dia anterior, também doadas pela 
comunidade. Em seguida, foram direcionadas ao campo de 
futebol da unidade, onde saborearam um delicioso lanche 
e tiveram a primeira aula de futebol suíço.

“Neste primeiro momento 30 crianças foram 
agraciadas. Elas terão transporte, alimentação, chu-
teiras, uniformes, apoio médico e todo apoio necessá-
rio para buscar um futuro melhor, sempre trabalhan-
do em conjunto com os professores e os pais. Quero 
agradecer a confiança dos pais e de cada colaborador 
que fez esse projeto ser esse sucesso”, explicou o sol-
dado Rodrigo.

Interessados em conhecer mais sobre o projeto po-
derão entrar em contato através do e-mail ongpolicial-
juntodacomunidade@gmail.com, ou através das redes 
sociais do Facebook e Instagram: @ongpolicialjuntodaco-
munidade. (Assessoria)

Coritiba enfrenta 
o Náutico

Após a vitória por 3 a 1 contra o Operário, de Pon-
ta Grossa, o elenco coxa-branca voltou aos treinamentos 
no CT da Graciosa, na tarde de quinta-feira (4). O Coriti-
ba iniciou a preparação para o jogo deste sábado, fora de 
casa contra o Náutico. O duelo, válido pela 34ª rodada do 
Campeonato Brasileiro da Série B, vai começar às 16h, no 
estádio dos Aflitos.

Os atletas que atuaram maior parte do jogo da 33ª 
rodada, no Couto Pereira, fizeram trabalhos na academia, 
enquanto os demais treinaram no campo. O Coritiba está 
próximo de garantir matematicamente o seu retorno a 
Série A do Campeonato Brasileiro. O time paranaense li-
dera a competição, com 61 pontos, dois a mais do Bota-
fogo (RJ). 

Para o jogo contra o Náutico, o técnico Gustavo Mo-
rínigo terá o retorno do volante Val. No entanto, o trei-
nador deverá manter a base da equipe que venceu o 
Operário. Em caso de vitória sobre o Náutico, o Coritiba 
praticamente garante o seu retorno a Série A.

 O baiano Keno Marley, 
de 21 anos, vai lutar pelo 
ouro nesta sexta-feira (5), 
no Mundial de Boxe, em Bel-
gardo (Sérvia), na catego-
ria até 86 quilos. Já com o 
bronze garantido, o brasi-
leiro derrotou na quinta-fei-
ra (4) o belga Victor Schels-
traete, na semifinal, por 
decisão unânime (5 a 0). O 
triunfo assegurou Keno na 
decisão do título contra o 
cubano Loren Alfonso Do-
minguez, atleta radicado no 
Azerbaijão. Domingos supe-
rou na outra semi o compa-
triota Ruiz Cordoba por 3 a 
2.  A fina Keno Marley x Do-
minguez está programada 
para ocorrer na tarde desta 
sexta-feira (5).

O peso-pesado é o único 
dos dez atletas da delegação 
nacional que chegou mais 

longe na competição. Já na 
estreia, o baiano havia brilha-
do ao desbancar o cazaque 
Bek Nurmaganbet, campeão 
asiático de 2019. Na sequ-
ência, Ele foi somando vitó-
rias unânimes, por 5 a 0: ga-
nhou do coreano Hyeongkyu 

Kim nas oitavas, e nas quar-
tas do polonês Sebastian Vi-
ktozakdo. Ao avançar à semi, 
o brasileiro já havia assegu-
rado a medalha de bronze, já 
que a competição não prevê 
disputa de terceiro lugar.

Keno era uma das apos-

tas do país na Olimpía-
da de Tóquio (Japão), mas 
deu adeus precoce à dispu-
ta nas quartas de final, após 
uma luta equilibrada contra 
o britânico Benjamin Whit-
taker, que venceu por 3 a 2. 
(Agência Brasil)

Keno lutará por ouro no Mundial de Boxe

A CBF sorteou na quin-
ta-feira (4) os mandos de 
campo dos jogos da final da 
Copa do Brasil 2021. O Ath-
letico-PR vai decidir em casa 
a competição diante do Atlé-
tico-MG. Estiveram presen-
tes no sorteio os treinadores 
das duas equipes, Alberto 
Valentim e Cuca.

A partida de ida será dis-
putada no dia 12 de dezem-
bro, enquanto a volta deve-
rá acontecer no dia 15, em 
Curitiba. O campeão da Copa 
do Brasil irá embolsar nesta 
temporada R$ 56 milhões.

O Furacão está invicto 

na competição e para che-
gar na decisão eliminou o 
Avaí na terceira fase, pas-
sou pelo Atlético-GO nas 
oitavas de final e venceu o 
Santos nos dois confrontos 
das quartas. Pela semifinal, 
o time paranaense elimi-
nou o Flamengo para che-
gar à final pela terceira vez 
em sua história. O Athleti-
co, que levantou a taça da 
Copa do Brasil, em 2019, 
também está na decisão 
da Sul-Americana, contra o 
Bragantino. A disputa do tí-
tulo será no dia 20 de no-
vembro, no Estádio Cente-

nário, no Uruguai.
Campeão em 2014, o 

Atlético-MG disputará a final 
da Copa do Brasil pela tercei-
ra vez em sua história. Nesta 
temporada, o clube mineiro 
deixou o Remo pelo caminho 
na terceira fase. Depois eli-
minou o Bahia, nas oitavas, 
e Fluminense, nas quartas 
de final. Na semifinal, o Galo 
venceu os dois jogos diante 
do Fortaleza.

Antes do sorteio, em en-
trevista ao Estadão Conteú-
do, os dois treinadores mini-
mizaram a ordem dos jogos 
das finais e falaram sobre 

como a disputa de título em 
competições paralelas po-
derá influenciar na Copa do 
Brasil. “Acho que vai ter uma 
distância boa de dias entre o 
fim das competições. Temos 
nossas obrigações nos jogos 
do Brasileirão também. Vai 
ter muito tempo para esque-
cer e se preparar para a fi-
nal da Copa do Brasil”, des-
tacou Alberto Valentim.

“Tem muita água para 
passar embaixo da pon-
te até lá. Não é hoje que te-
mos que pensar nesta deci-
são. Temos o Brasileirão, no 
qual um bom encaminha-

Furacão vai decidir em 
casa a Copa do Brasil

Gustavo oliveira

O técnico Alberto Valentim terá um bom tempo para preparar o Furacão para a decisão
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expediente

Quando a 
máscara cair, 
como estará 
o seu sorriso?

A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) define saúde como bem-estar 
físico, mental e social. Saúde não é 
apenas a ausência de doenças ou pa-
tologias físicas, mas sim o bem-estar 
em seu sentido mais amplo. A auto-
estima é uma questão fundamental 
para manter a sensação de bem-estar 
e os vínculos sociais, o que influencia 
diretamente na saúde do indivíduo. O 
NUBE (Núcleo Brasileiro de Estágios) 
realizou uma pesquisa com mais de 4 
mil jovens entre 15 e 18 anos, no ano 
de 2019 com o tema ‘Como está sua 
autoestima?’ e revelou que diversos jo-
vens têm sofrido com a falta de amor-
-próprio e a baixa estima. Aproxima-
damente 21% dos que responderam as 
questões vivem altos e baixos quando 
se trata de autoestima, e mais de 1.600 
jovens apontaram sua estima como 
muito baixa e disseram viver dificulda-
des por conta disso.

Os dentes e a saúde bucal podem 
influenciar diretamente na autoestima, 
uma vez que o sorriso é uma das par-
tes do rosto que chamam atenção, não 
é à toa que a procura por tratamentos 
odontológicos estéticos cresceu nos 
últimos anos. O Conselho Federal de 
Odontologia (CFO) apontou o Brasil 
como o segundo país com maior pro-
cura por mudanças odontológicas no 
mundo, e revelou que R$ 38 bilhões 
são movimentados no mercado da 
odontologia estética por ano.

Um sorriso bonito faz a diferen-
ça desde os primeiros anos de vida e 
impacta diretamente na forma como 
as crianças vão se relacionar e no de-
senvolvimento da sua autoconfiança. 
Não é raro os pais levarem seus filhos 
ao dentista desde muito novos para 

tratar e prevenir cáries, fluorose, per-
da precoce dos dentes de leite e a má 
formação da arcada dentária. Dessa 
forma os pais contribuem com a saúde 
bucal dos filhos, que vai muito além 
da boa aparência dos dentes. Quando 
cuidamos dos dentes mantendo uma 
rotina de higiene adequada, além de 
garantir um ponto positivo para a au-
toestima no futuro, você mantém a 
saúde bucal e evita diversos proble-
mas odontológicos.

Durante a pandemia, como foi a 
sua rotina de higiene bucal? No con-
finamento social, que não tinha data 
certa para acabar, você continuou indo 
ao dentista? Com a obrigatoriedade 
do uso de máscaras houve um grande 
benefício: de uma maneira simples, a 
população conseguia se proteger da 
contaminação do novo vírus. Mas, por 
outro lado, será que o uso de máscaras 
trouxe impactos negativos em algum 
outro aspecto de saúde, respiratório ou 
odontológico, por exemplo? Uma pes-
quisa do CFO revelou que 82% dos 42 
mil dentistas continuaram trabalhando 
durante a pandemia, atendendo casos 
diversos. Manter uma rotina de higie-
ne bucal adequada, sabendo qual o 
seu caso específico, e realizar visitas 
regulares ao dentista são passos fun-
damentais para manter a saúde bucal, 
durante e após o fim da quarentena. 
Quando a máscara cair, como estará o 
seu sorriso?

| Gislaine Sachetti, responsável pela 
Swiss Dental Academy, da EMS, na 
América Latina

Arquivo
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A covid-19 tem tido grande desta-
que no cotidiano da saúde no mundo. 
Além dela, há diversas outras doenças 
virais que já existiam e também me-
recem atenção, como a herpes-zóster. 
A doença viral, popularmente conhe-
cida como cobreiro, é ocasionada pelo 
vírus varicela-zoster (HHV-3), cau-
sador também da varicela, a famosa 
catapora. Durante a pandemia, foi 
observado um aumento na demanda 
por atendimentos de paciente com le-
sões suspeitas dessa doença, que não 
depende de exames complementares 
para diagnóstico e, por isso, pode ser 
reconhecida, tratada e acompanhada 
por telemedicina.

Pesquisadores da Universidade 
Estadual de Montes Claros (Unimon-
tes), apoiados pela Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais (Fapemig), desenvolveram 
o estudo “Increase in the number of 
Herpes Zoster cases in Brazil related 
to the Covid-19 pandemic” (Aumento 
no número de casos de herpes-zóster 
no Brasil relacionados à pandemia 
de covid-19), comprovando essa im-
pressão relatada por ditos alimentares 
provocadas pelo isolamento, imposto 
pela pandemia, como possíveis cola-
boradoras para o aumento de casos 

de doenças autoimunes.
Fernanda Buonfiglio de Castro 

Monteiro, médica da família, conta que 
a catapora é a fase aguda e primária 
da infeccão pelo vírus HHV-3, que 
fica latente no organismo e, quando 
reativado, surge como a herpes-zóster, 
com manifestação na pele, e por isso 
classificada como dermatose. “A infec-
ção ocorre por meio da via inalatória 
ou por contato com as secreções das 
lesões da varicela ou herpes-zóster de 
outra pessoa”, explica.

A médica da família detalha que o 
vírus pode alcançar a pele e gânglios 
sensoriais e manifestar lesões do tipo 
bolhosas e que causam dor. “A dor 
persiste por muitas semanas e até me-
ses, condição chamada nevralgia pós-
-herpética, e envolve uma recuperação 
desgastante com uso de medicamentos 
analgésicos potentes. A doença tam-
bém pode provocar outras complica-
ções mais raras, como afecções ocu-
lares – ceratite e uveíte, por exemplo, 
além de outras sequelas permanentes 
- e paralisia facial temporária, caso as 
lesões apareçam no rosto”, informa a 
médica.

A doença pode levar à morte, aas 
apenas em casos muito raros e geral-
mente em pessoas idosas, com idade 

superior a 80 anos ou nas pessoas com 
o sistema imunológico enfraquecido, 
em caso de Aids, leucemia ou trata-
mento contra o câncer.

Para a especialista, várias condi-
ções estão associadas ao aparecimento 
da herpes-zóster. “Têm mais probabili-
dade de se infectar com o vírus pesso-
as com baixa imunidade, câncer, trau-
ma local, cirurgias da coluna, sinusite 
frontal, entre outras. Acomete, princi-
palmente, indivíduos com faixa etária 
maior que 50 anos, especialmente ido-
sos, que apresentam imunidade dimi-
nuída ao longo dos anos”.

A médica recomenda uma avalia-
ção profissional para se obter o diag-
nóstico preciso. “O tratamento é me-
dicamentoso e consiste em acelerar o 
processo de recuperação e em controlar 
a dor. A duração dependerá da persis-
tência da dor, por isso cada caso deve 
ser tratado e acompanhado individual-
mente. Além disso, é importante uma 
ação preventiva. A vacina para herpes-
-zóster, disponível na rede privada, é 
indicada para adultos maiores de 50 
anos, inclusive para aqueles que já ma-
nifestaram a doença. Imunizar as crian-
ças com a vacina da varicela também 
pode atuar como prevenção de herpes-
-zóster na idade adulta”. (Assessoria)

Herpes-Zóster: número de pessoas infectadas com 
a doença viral aumentou na pandemia

PrinciPais sintomas 
da herPes zóster

• Coceira
• Formigamento
• Dor de cabeça
• Febre
• Distúrbios gastrointestinais
• Dor nevrálgica
• Dores muito fortes que seguem o 
caminho do nervo e podem persistir após o 
desaparecimento das lesões cutâneas
• Aparecimento de bolhas na pele 
semelhantes às causadas por infecção do 
herpes humano simples. Elas são cheias de 
líquido que contém o vírus varicela zóster. 
Quando aparecem no rosto, seguem o feixe 
de enervação e atingem o nervo trigêmeo 
e, nos casos mais graves, podem provocar 
cegueira e surdez.

Possíveis comPlicações
• Neuralgia pós-herpética (continuação da 
dor após o desaparecimento das bolhas na 
pele, que se estende por várias semanas ou 
meses)
• Pneumonia
• Problemas de audição
• Inflamação na córnea e problema de visão
• Cegueira
• Inflamação no cérebro

Arquivo
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As estatísticas mostram que os 
homens morrem mais cedo que as 
mulheres. De acordo com o relatório 
Dados da Morbimortalidade Masculi-
na no Brasil, divulgado pelo Ministé-
rio da Saúde, eles são vítimas de 68% 
das mortes entre pessoas entre 20 e 59 
anos. Entre os 20 e 30 anos, a situação 
é ainda pior: eles representam 80% dos 
casos.

O fatores que mais matam os ho-
mens entre 20 a 59 anos são exter-
nos, ou seja, não são considerados 
doenças. Eles estão mais expostos a 
ferimentos letais com armas de fogo, 
armas brancas (como facas e punhais), 
acidentes de trabalho e em veículos de 
transporte. No entanto, em seguida a 
esses fatores acidentais vem uma lista 
de doenças, sendo que a maioria delas 
pode ser prevenida com um estilo de 
vida saudável.

Por isso, durante a campanha No-
vembro Azul, que chama atenção para 

a saúde do homem, é importante falar 
do câncer de próstata, algo que ainda 
é um tabu. Mas, além disso, é impor-
tante mostrar que também que existem 
outros riscos, e que eles podem ser mi-
nimizados com a prevenção.

Quer saber Quais são as 
doenças Que mais matam 
os homens no brasil?

1. doençaS do SiStema 
circulatório

Depois de fatores externos, proble-
mas no sistema circulatório são a se-
gunda principal causa de morte entre 
homens, de acordo com as estatísticas 
apresentadas pelo Ministério da Saúde. 
Problemas no sistema circulatório têm 
como resultado as duas maiores causas 
de morte em homens: infarto e aciden-
te vascular cerebral (AVC). Segundo a 
Organização Mundial da Saúde, eles 
são os campeões em mortalidade tam-

bém no mundo desde 2003, ou seja, 
há 18 anos. Ao prevenir ou tratar pro-
blemas como o bloqueio das artérias 
que levam sangue ao coração e a hi-
pertensão arterial, a pessoa reduz seus 
riscos de sofrer um infarto ou AVC.

2. câncer
A segunda doença que mais mata 

os homens é o câncer. Embora os 
tumores na próstata sejam alvo de 
campanhas anuais de conscientiza-
ção, segundo o Ministério da Saúde 
os órgãos que mais sofrem com esse 
problema, levando à morte, são os 
que pertencem ao sistema respirató-
rio, como brônquios e pulmões. De 
acordo com o Instituto Oncoguia, o 
câncer de pulmão tem o maior índice 
de letalidade, 82%. O tabagismo é o 
principal fator de risco para o desen-
volvimento dessa doença, gerando 
64% dos casos diagnosticados, algo 
que poderia ser evitado se as pesso-
as simplesmente parassem de fumar. 
Ainda de acordo com o relatório do 
Ministério da Saúde, 77% dos óbitos 
por câncer ocorreram entre homens 
na faixa dos 50 a 59 anos. É impor-
tante observar que os tipos de câncer 
que atingem os homens nem sempre 
são os que mais matam, como o de 
próstata que, apesar de ser o mais fre-
quente, não é o mais letal.

3. enfermidadeS do 
aparelho digeStivo

Entre as doenças que mais matam 
os homens, temos as enfermidades 
do aparelho digestivo, principalmen-
te os problemas no fígado causados 
pelo consumo de álcool. Neste grupo 
de doenças, os homens realmente têm 
estatísticas discrepantes em relação às 
mulheres. Eles representam 88% dos 
óbitos causados por cirrose, hepatite 
alcoólica e esteatose hepática. Quase 

a metade dessas mortes (44%) aconte-
cem até os 59 anos. A mesma bebida 
alcoólica que provoca cirrose, esteato-
se hepática e hepatite causa também 
câncer de cabeça e pescoço, no esô-
fago, fígado e colorretal, portanto o 
álcool é um dos principais fatores que 
levam à doença.

4. doençaS reSpiratóriaS
Doenças pulmonares e no apare-

lho respiratório também causam mui-
tas mortes entre a população mascu-
lina. Entre elas, podemos destacar as 
infecções de vias aéreas, bem como a 
obstrução dos pulmões, que acontece 
de maneira crônica, e o principal fa-
tor que leva ao surgimento desse pro-
blema é o cigarro. Além dos prejuízos 
causados pela própria doença, os por-
tadores de doença pulmonar obstrutiva 
crônica (DPOC) se tornam mais sus-
ceptíveis a agravamento de infecções 
simples, como a gripe comum. Por isso, 
a melhor alternativa para evitar essas 
complicações é parar de fumar.

5. doençaS infeccioSaS
Por fim, as infecções também estão 

entre as doenças que mais matam os 
homens. Mesmo que não tenha como 
evitar as doenças infecciosas, quando 
temos um estilo de vida saudável nos-
so sistema imunológico é fortalecido. 
Com isso, o organismo consegue se de-
fender de agentes invasores de forma 
muito mais rápida e efetiva, evitando 
complicações que essas doenças po-
dem trazer. Um exemplo desse princí-
pio foi o desfecho de muitos casos de 
coronavírus, quando as complicações 
surgiram em pacientes que já possuí-
am outros quadros delicados, como 
diabetes, obesidade, problemas respi-
ratórios, hipertensão arterial etc, com 
expressivo aumento da letalidade nes-
ses grupos. * Fonte: Vida Natural

5 doenças que mais matam os homens
Arquivo
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| novembro azul

Olá, falemos sobre o “Novembro Azul”:
É uma campanha mundial sobre a conscientização da saú-

de masculina, com foco no diagnóstico precoce do câncer de 
próstata.

E por que isso é tão importante? Porque o diagnóstico pre-
coce salva vidas ao possibilitar o tratamento adequado, mais 
facilmente executado nas fases iniciais da doença.

A próstata é uma glândula que só o homem possui e que se 
localiza na parte baixa do abdômen. É um órgão pequeno, tem 
a forma de uma noz e se situa logo abaixo da bexiga e à frente 
do reto. Produz parte do sêmen, líquido liberado durante o ato 
sexual.

O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os ho-
mens (atrás apenas do câncer de pele não-melanoma). É con-
siderado um câncer da terceira idade, já que cerca de 75% dos 
casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. O aumento ob-
servado nas taxas de incidência no Brasil pode ser parcialmente 
justificado pela evolução dos métodos diagnósticos (exames), 
pela melhoria na qualidade dos sistemas de informação do país 
e pelo aumento na expectativa de vida da nossa população.

Vamos analisar esses números do INCA (Instituto Nacional 
de Câncer):

“Estimativa de novos casos: 
65.840 (2020 - INCA).

Número de mortes: 15.983 
(2019 - Atlas de Mortalidade por 

Câncer - SIM).”
Percebemos que a cada ano mais de 65 mil homens re-

cebem o diagnóstico de câncer de próstata e mais de 15 mil 
morrem em decorrência desta doença. Ou seja: é um assun-
to de extrema importância. Por isso enfatizamos a necessidade 
do diagnóstico precoce, estratégia utilizada para encontrar um 
tumor numa fase inicial e, assim, possibilitar maior chance de 
tratamento bem-sucedido.

Outra informação relevante é que o câncer de próstata não 
apresenta sintomas em suas fases iniciais, portanto somente 
através das consultas regulares é que será possível a detecção.

A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que o exame 
digital da próstata (toque retal) associado ao exame de sangue 
(PSA) seja realizado anualmente para todos os homens a partir 
dos 50 anos e a partir dos 45 anos se houver história familiar 
positiva de câncer de próstata.

Portanto, agende uma consulta com seu urologista. Faça sua 
avaliação e compartilhe essas informações com seus amigos e 
familiares. Somente com informação correta poderemos melho-
rar essas estatísticas.

Abraço a todos e até a próxima!

novembro azul e a importância do 
diagnóstico precoce do câncer de próstata

| Dr. Luis Eduardo Durães Barboza é urologista e vice-diretor clínico do Instituto 
Policlínica Pato Branco. Professor de clínica cirúrgica e coordenador das 
Residências Médicas do UNIDEP. Membro Titular da Sociedade Brasileira de 
Urologia. CRM 24270 / RQE 2893
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Durante muitos anos acreditava-se que as únicas 
funções do intestino eram ajudar na digestão, absorver 
nutrientes e água e eliminar as toxinas e produtos que 
não devem ser absorvidos pelo corpo. No entanto, após 
anos de estudo, médicos e cientistas foram descobrindo 
outras funcionalidades essenciais para o nosso organis-
mo, já que ele age também como um importante órgão 
endócrino, produzindo hormônios importantes para o 
nosso bem-estar, e na produção de neurotransmissores 
que acabam influenciando todo o corpo, bem como nos-
sa saúde mental.

Um intestino saudável tem que funcionar com regu-
laridade. Assim, ele ajuda a combater problemas, como o 
estresse, a ansiedade e os problemas de humor. “Atualmen-
te, devido à ansiedade, várias pessoas acabaram desenvol-
vendo a Síndrome do Intestino Irritável ou problemas de 
intestino solto, o que antigamente não era tão comum. Hoje 
sabemos que as duas coisas estão interligadas. É por isso 
que o intestino é considerado o nosso segundo cérebro. Po-
rém, existem estratégias nutricionais que podem ser adota-
das para ajudar nessa tarefa e que, com certeza, vão valer a 
pena”, explica a nutricionista e pesquisadora Aline Quissak.

Se você sofre com problemas de intestino solto – muitas 
vezes causa da ansiedade -, confira a lista que a nutricionis-
ta fez especialmente para te ajudar:

batata
A batata, por ser pobre em gordura e rica em amido, 

principalmente o purê simples, tem a função de segurar o 
intestino, seja em caso de diarreia ou intestino solto por an-
siedade. Ainda, ela é rica em potássio, um nutriente que é 
perdido no organismo devido à diarreia.

CenoUra
A cenoura também possui um carboidrato que, quan-

do cozido, ajuda a segurar o intestino. Crua, ela ajuda no 
intestino preso. também contm vitamina A, com sua função 
anti-inflamatória, essencial para o intestino solto, que está 
inflamado.

aveia
A aveia pode ser usada tanto quando o intestino está 

preso ou quando está solto. O que muda é o tempo de co-
zimento. Quando cozinhamos o mingau por mais tempo, 
deixando que engrosse, ajuda a segurar o intestino. Espe-
cialmente pela aveia ter fibra solúvel e ser rica em vitaminas 
do complexo B e magnésio, ela ajuda na causa do intestino 
solto crônico que é a ansiedade.

banana
A banana tem bastante amido, vitaminas do complexo 

B e magnésio e também ajuda nessa função quando cozida. 
Por isso, asse, grelhe ou adicione no mingau.  

CanJa
A canja oferece conforto emocional, principalmente 

quando estamos com intestino preso, nos sentindo mal. Isso 
porque arroz, cenoura, batata e frango, todos eles muito 
bem cozidos, são de fácil digestão e excelentes para quem 
tem intestino solto.

ervaS
Adicione também ao seu dia a dia ervas como noz-

-moscada, louro, orégano, que ajudam nos gases e diges-
tão. Mas, atenção, Aline alerta que casos de diarreia liquida 
mais de quatro vezes ao dia, por mais de três dias, podem 
estar relacionados a algum tipo de infecção, por isso o ide-
al é que você procure a ajuda de um médico especialista. 
(Assessoria)

5 alimentos para incluir na dieta se você 
tem intestino solto e ansiedade
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| beleza

A tendência dos lábios volumosos 
segue em alta no mundo da beleza e da 
estética. Para isso, existem diversas técni-
cas diferentes que vão desde a aplicação 
de batom além do contorno dos lábios 
até o uso de preenchimento labial. Mas 
será que todas elas funcionam? Há efeitos 

que, a longo prazo, podem prejudicar a 
saúde? Pensando nisso, a dermatologista 
Daniela de Almeida Figueiras respondeu 
às principais dúvidas sobre o assunto.

eSfoliação
Assim como os produtos para 

esfoliação do corpo e do rosto, o es-
foliante labial tem uma função bem 
semelhante: remover as células mor-
tas, impulsionando a circulação san-
guínea e promovendo hidratação. 
“Além do esfoliante deixar os lábios 
mais propensos a absorver os nu-
trientes e componentes rejuvenesce-
dores existentes em produtos como 
hidratantes e protetores labiais, fazer 
a esfoliação de uma a duas vezes 
por semana pode contribuir para dar 
mais viço e saúde aos lábios”, afirma 
a dermatologista.

dilatador doS lábioS
Após a descoberta de que várias 

modelos utilizavam uma ferramen-
ta que faziam movimentos de sucção 
para o aumento dos lábios, muitas mu-
lheres recorrem ao “sugador de lábios” 
para dar o efeito “bocão”. No entanto, 
apesar do efeito imediato de aumento 
dos lábios após o uso, a longo prazo 
pode traumatizar a região devido às 
micro agressões do uso contínuo que a 
ferramenta pode trazer.

Preenchimento labial
O preenchimento labial é um pro-

cedimento estético realizado com a 

ajuda de uma agulha para a colocação 
de uma substância absorvível chama-
da ácido hialurônico. O produto tem 
uma ação temporária e necessita de 
aplicações periódicas, mas a derma-
tologista alerta sobre as contraindica-
ções, “o preenchimento labial não é 
indicado quando se tem infecção local 
ativa ou algum outro procedimento 
permanente aplicado anteriormente 
nos lábios”.

GloSS com ácido 
hialurônico

O gloss com ácido hialurônico é 
um produto manipulado especifica-
mente para o aumento da boca de 
forma temporária sem agredir os lá-
bios. Além do produto preencher e 
dar mais volume, ele também fornece 
hidratação e melhora a estruturação 
de colágeno nos lábios. Isso porque 
o ácido hialurônico é capaz de atrair 
moléculas de água e dessa forma, seu 
efeito preenchedor melhora a textu-
ra, o aspecto das linhas finas e dos 
vincos. “O gloss pode ajudar na hi-
dratação e, dependendo da luz que 
incide sobre os lábios, ele também 
traz aspecto de mais volume”, finaliza 
a especialista.

lábios 
volumosos: 
saiba as 
tendências 
e seus efeitos

Arquivo
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| pesquisa em saúde

| Jornal da Usp
Cirurgiões de Nova York transplan-

taram, em caráter pré-clínico, um rim 
de porco para um receptor humano, 
procedimento inédito até então. O feito 
foi muito comemorado pela comunida-
de científica e médica por demonstrar 
o funcionamento do órgão sem que 
rejeições fossem induzidas.

O uso de órgãos, células e tecidos 
animais em humanos é conhecido 
como xenotransplante. O professor da 

Faculdade de Medicina (FM) da USP, 
Silvano Raia, conta que essa pode ser 
uma alternativa importante para redu-
zir as filas de espera por um doador. 
“Muitos [pacientes] falecem à espera 
de um transplante; a falta de órgãos re-
presenta um fator limitante para aten-
der toda a demanda”, diz.

Segundo o professor, que na déca-
da de 1980 realizou o primeiro trans-
plante de fígado com doador falecido 
da América Latina e o primeiro com 

doador vivo da literatura, foram 29 mil 
pessoas na fila em 2020. Dessas, ape-
nas 7 mil foram transplantadas. “Vários 
centros têm procurado órgãos adicio-
nais, que não provenham de doadores 
falecidos ou vivos”, afirma Raia.

Entretanto, não basta simplesmen-
te utilizar o órgão do animal. Mayana 
Zatz, professora do Instituto de Bioci-
ências (IB) da USP, explica que modi-
ficações genéticas são necessárias para 
evitar a rejeição no corpo humano.

“Existem três genes principais que 
causam rejeição aguda. Hoje, com a 
tecnologia de edição, a gente pode si-
lenciar esses genes”, afirma. Com isso, 
é possível criar porcos geneticamente 
modificados para a doação de órgãos. 
Segundo Mayana, a escolha pelos su-
ínos deve-se a semelhanças biológicas 
com os humanos.

xenotranSplante 
no braSil

Silvano Raia e Mayana Zatz estão 
à frente de um projeto do Centro de 
Estudos do Genoma Humano e Cé-
lulas-Tronco da USP para viabilizar o 
transplante de rim de porco no Brasil. 
Segundo Raia, a etapa de engenharia 
genética foi concluída com sucesso.

Para avançar, os pesquisadores 
aguardam a construção da pig facility, 
um biotério de máxima segurança para 
evitar a contaminação dos animais e 
consequentemente a introdução de 
doenças e patógenos nos humanos. 

Eles buscam verba para construir a ins-
talação, que ficará no Instituto de Pes-
quisas Tecnológicas (IPT) da USP.

Raia estima que, iniciada a cons-
trução, serão necessários dois anos 
para realizar os transplantes clínicos. 
“Nós prevemos [construir] a pig facility 
em cerca de 18 meses; devemos consi-
derar os três meses de gestação, mais 
três meses para o crescimento desses 
filhotes”, explica.

Enquanto aguardam a instalação, 
serão realizados testes em sistemas iso-
lados de perfusão. “Se essas perfusões 
nos mostrarem que os rins modificados 
no nosso laboratório não despertam 
uma reação, nós teremos um arrazoa-
do ético para iniciar os transplantes.”

O experimento pré-clínico reali-
zado em Nova York é visto com bons 
olhos pelos pesquisadores da USP. “Vai 
ser muito mais fácil a gente ter isso 
aprovado pelos comitês de ética quan-
do eles virem que já está sendo feito 
nos Estados Unidos”, afirma Mayana. 
“Essa experiência foi extremamente 
oportuna para animar todos nós que 
estamos trabalhando com xenotrans-
plantes”, acrescenta Raia.

O professor também destaca um 
fato simbólico: Robert Montgomery, 
cirurgião responsável pelo estudo em 
Nova York, fez um transplante de cora-
ção. “Um transplantado realiza um ex-
perimento que abre perspectivas para 
expandir esse benefício a inúmeros 
candidatos.”

rim de porco é esperança para quem 
aguarda por transplante

Arquivo
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EDITAL DE HASTA E LEILÃO 
 
 

O Doutor JOSÉ VINICIUS DE SOUSA ROCHA, Juiz Titular da Vara do Trabalho de Palmas, Estado 
do Paraná, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, FAZ SABER, a todos quantos o presente 
edital virem ou dele tomarem conhecimento, que fica determinada a realização de HASTA PÚBLICA, 
exclusivamente na modalidade virtual, para o dia 08/12/2021, a partir das 13h30min, pela melhor oferta, 
nomeando, para tanto o Sr. Elton Luiz Simon, leiloeiro do Juízo já compromissado perante esta Vara do 
Trabalho. 
 
1. PROCESSO: ATOrd 0000501-61.2018.5.09.0643 
EXEQUENTE: ORLANDO FARIAS DE LARA 
EXECUTADOS: EDGAR MULLER MINIUK 49584421972 - CNPJ: 24.115.277/0001-28  e EDGAR MULLER 
MINIUK -CPF: 495.844.219-72 
DESCRIÇÃO DO BEM: Marca/Modelo: Veículo M.BENZ/L 1113, ano fabricação/modelo 1974, Placa ACW-
6751, renavam 0013.044956-3, chassi 34403212077666, bastante antigo, com muitas avarias, marcando 
741.402 km, de cor marrom escuro fosca, tendendo para chumbo. 
AVALIAÇÃO: R$50.000,00 (cinquenta mil reais) 
LOCAL ONDE SE ENCONTRA: Rua do Cedro, 815, ou Fazenda Santa Maria (endereço do depositário), 
ambos em Clevelândia-PR. 
ÔNUS, RECURSOS OU PROCESSOS PENDENTES: nada consta 
DEPOSITÁRIO: EDGAR MULLER MINIUK -CPF: 495.844.219-72, residente e domiciliado na Fazenda Santa 
Maria, Clevelândia-PR. 
 

Quem pretender arrematar os bens acima descritos deverá ofertar lances de forma eletrônica 
mediante prévio cadastro junto ao site do leiloeiro www.simonleiloes.com.br e solicitar habilitação, sendo o 
cadastro requisito indispensável para participação na alienação judicial eletrônica, responsabilizando-se o 
usuário, civil e criminalmente pelas informações lançadas por ocasião do cadastramento. 

Os lançadores on-line estarão vinculados às mesmas normas processuais e procedimentais 
destinadas aos lançadores de leilões presenciais, inclusive quanto à responsabilidade civil e criminal. 

Os lances poderão ser ofertados, eletronicamente, em período anterior à data designada para a hasta, 
assim que publicado o edital respectivo e disponibilizados os bens no site do leiloeiro, já mencionado. Na data 
designada, os lances serão aceitos a partir das 13h30min, com a oferta individual e sucessiva de cada bem 
cadastrado para alienação judicial, seguindo os parâmetros definidos no mesmo site. 

Os lances deverão ser oferecidos diretamente no sistema disponibilizado (site do leiloeiro 
www.simonleiloes.com.br), não sendo admitidos lances realizados por outra forma. 

Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo 
ônus do interessado verificar suas condições, antes da data designada para a alienação judicial eletrônica. 

Os honorários do leiloeiro, que serão de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, e despesas 
respectivas (remoção e depósito dos bens, editais etc.), serão suportados pelo arrematante.  

Consoante Recomendação 02/2008 da Corregedoria Regional do Trabalho da 9ª Região, os 
honorários do leiloeiro só serão devidos quando houver a realização efetiva do leilão. 

A hasta pública somente será suspensa mediante comprovação do pagamento de TODAS as 
despesas processuais pendentes, inclusive do leiloeiro, assim como mediante comprovação do pagamento 
de todas as execuções pendentes de garantia tramitando neste Juízo contra o(s) executado(s).  

Na hipótese de remição ou adjudicação consumadas integralmente antes da hasta, arcarão com as 
despesas eventualmente efetuadas pelo leiloeiro a executada ou o exequente, respectivamente, conforme o 
caso. Na hipótese de remição ou adjudicação consumada posteriormente à hasta, às despesas acima 
referidas serão acrescidos os honorários do leiloeiro. Havendo conciliação, antes ou depois da hasta, as 
partes disporão à conta de quem correrão as despesas e honorários cabíveis, sendo rateadas por igual, caso 
os conciliantes nada disponham a respeito. 

O bem será vendido pelo maior lance, devendo o leiloeiro orientar expressamente os participantes da 
possibilidade de rejeição pelo Juízo de lance considerado vil. 
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Será suspensa a arrematação logo que o produto da alienação dos bens for suficiente para o 

pagamento do credor e para a satisfação das despesas da execução, em consonância com o art. 899 do 
CPC. 

A arrematação pelo exequente terá preferência, mas somente será aceita se o lance ofertado foi igual 
ao superior seu crédito, exceto se o valor da avaliação for inferior a este. Nesta última hipótese, será aceito o 
lance igual ou superior ao valor da avaliação. 

Nos termos dos artigos 215 a 217 do Provimento Geral da Corregedoria Regional do Trabalho da 9ª 
Região, os bens poderão ser arrematados de forma parcelada, observado o imediato depósito do sinal de, no 
mínimo 40% do valor do lanço, e o pagamento do restante (60%) a prazo. Neste caso, ficará o arrematante 
como depositário fiel do bem e o pagamento será garantido pela penhora incidente sobre o próprio bem 
(hipoteca para imóveis, conforme art. 895, § 1º, do CPC).  

Na hipótese de arrematação parcelada, também ficará a critério do juiz a exigência de outras 
garantias, inclusive a real ou a fidejussória, ou de pagamento integral do lance, para a retirada do bem junto 
ao depositário. 

Se o arrematante não efetuar o pagamento das parcelas convencionadas, perderá, a favor da 
execução, todos os depósitos efetuados, inclusive o sinal, voltando à hasta pública os bens (em conformidade 
com o art. 888, § 4º, da CLT), sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

No caso de arrematação do bem, os débitos tributários anteriores à expropriação sub-rogar-se-ão no 
preço apurado com a hasta pública (art. 130 do CTN). 

Na hipótese de arrematação ou adjudicação, as despesas necessárias para a realização da 
transferência dos bens, inclusive para o registro da carta de arrematação e baixa de averbações de penhora, 
junto ao Cartório de Registro de Imóveis ou DETRAN, bem como pagamento de impostos de transmissão, 
deverão ser suportadas pelo arrematante ou adjudicante, respectivamente, conforme o caso. 

Fica o leiloeiro autorizado a mostrar aos interessados o bem penhorado, mesmo que depositado em 
mãos do executado, utilizando, se necessário, reforço policial. 

Assinado o auto de arrematação no dia da hasta pública, o prazo legal contido no art. 903 do CPC 
terá início imediato (§ 2º do art. 903 do CPC). Ultrapassada esta data, sem que o auto tenha sido assinado, 
o prazo correrá a partir da intimação das partes acerca do aperfeiçoamento da arrematação. 

Restando, por quaisquer motivos, inviabilizada a intimação das partes, do cônjuge, do proprietário do 
bem, dos eventuais credores pignoratícios, hipotecários ou anticréticos e dos terceiros interessados, a 
publicação do edital convalidará o ato, servindo como cientificação da hasta, para fins dos arts. 804 e 889 do 
CPC. 

 
Palmas, 04 de novembro de 2021. 

 
 

JOSÉ VINICIUS DE SOUSA ROCHA 
Juiz Titular da Vara do Trabalho de Palmas 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
 
O Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA 
FAMILIAR DE CORONEL VIVIDA, de acordo com o Estatuto Social, CONVOCA 
todos os associados em dia com a Tesouraria da entidade para Assembleia Geral 
Extraordinária para o dia 22 de novembro de 2021, as 10:00 horas da manhã em primeira 
convocação e uma hora pós em segunda e última convocação com a qualquer número de 
associado, a ser realizada na sede do Sindicato sito Rua Barão do Cerro Azul, 210 – centro 
de Coronel Vivida - PR, para tratar e deliberar sobre os seguintes assuntos: 
 

1) Previsão orçamentaria 2022; 
2) Assuntos diversos. 

 

Coronel Vivida, 03 de novembro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

Eder Ribeiro Borba 
Presidente 

 
 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA 
FAMILIAR DE CORONEL VIVIDA 

FUNDADO EM 26 DE SETEMBRO DE 1971                 CNPJ: 75.616.391/0001-72 
FONE: (46) 3232 1592                                E-MAIL: coronelvivida@fetrafparanal.org.br 
CAIXA POSTAL 116, RUA BARÃO DO CERRO AZUL, 210. CENTRO 
CEP: 85.550-000     -          CORONEL VIVIDA                     -                    PARANÁ 
 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA-ESTADO DO PARANÁ 

ATOS CONCESSÃO DE DIÁRIAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 

Conforme Recomendação Administrativa do Ministério Público do Estado do Paraná nº 
004/2019, informamos sobre os atos de concessão das seguintes diárias: 

Ato nº 033/2021 de 03 de novembro de 2021. Beneficiário: Vereador Joventino de Macedo CPF 
nº 441.071.709-00.Participação no Curso: Fiscalização e Atuação do TCE/Pr – Curitiba-Pr 03 a 
05 de Novembro. Quantidade de Diárias ( 03) Valor concedido: R$ 900,00 ( Novecentos reais)  

Ato nº 034/2021 de 03 de novembro de 2021. Inscrição para o Curso Fiscalização e Atuação do 
TCE/Pr: Vereadores Joventino de Macedo CPF nº 441.071.709-00, Pedro Adolfo Kleinibing 
CPF nº 059.059.369-27, Julio Cezar Pinheiro CPF nº 183.450.738-32.: R$ 2.180,00 ( Dois mil 
cento e oitenta reais)  

Ato nº 035/2021 de 03 de novembro de 2021. Beneficiário: Vereador Pedro Adolfo Kleinibing  
CPF nº 059.059.369-27 .Participação no Curso: Fiscalização e Atuação do TCE/Pr – Curitiba-
Pr 03 a 05 de Novembro. Quantidade de Diárias ( 03) Valor concedido: R$ 900,00 ( 
Novecentos reais)  

Ato nº 036/2021 de 03 de novembro de 2021. Beneficiário: Vereador Julio Cezar Pinheiro CPF 
nº 183.450.738-32.Participação no Curso: Fiscalização e Atuação do TCE/Pr – Curitiba-Pr 03 a 
05 de Novembro. Quantidade de Diárias ( 03) Valor concedido: R$ 900,00 ( Novecentos reais)  

 

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - ESTADO DO PARANÁ
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 25/2021

PROCESSO Nº 101/2021
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - CNPJ: 76.898.196/0001-45
CONTRATADA: IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBLICA LTDA - CNPJ: 32.651.451/0001-85
OBJETO: Prest. de serviços técnicos de aperfeiçoamento para os servidores efetivos da Câmara
Municipal de Pato Branco, Bárbara Santos Klein Librelato, Paulo Cesar Dias e Gean Gerônimo Dranka,
ocupantes dos cargos de Contadora, Técnico Legislativo II e Controle Interno, respectivamente,
referente a part. no curso presencial "Encerramento do Exercício 2021 - Procedimentos Contábeis e de
Gestão” a ser realizado nos dias 17 e 18 de novembro de 2021, em Francisco Beltrão - PR
VALOR: R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).
DATA DA AUTORIZAÇÃO: 3 de novembro de 2021

JOECIR BERNARDI - PRESIDENTE 
 
 

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR. 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Modalidade: Pregão. Edital nº 89/2021. Forma: Eletrônico. Data da Licitação: Dia 19 de novembro de 
2021, às 09:00 (nove) horas. Objeto: Registro de Preços Para Aquisição de Material de Consumo para 
Hematologia Compatível com o Equipamento Analisador Hematológico Nihon Kohden, Equipamento 
Para Testes de Hemostasia (Co-Agulômetro) e Materiais de Consumo Para o Laboratório de Análises 
Clínicas Municipal. Valor máximo estimado: R$ 26.280,27. Gênero: Materiais e Equipamentos. O Edital 
encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de 
Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Chopinzinho/PR, das 08:00/12:00 e 
das 13:00/17:00 hs, e no endereço eletrônico:  www.chopinzinho.pr.gov.br  Informações pelo telefone: 
(46) 3242-8614. 
 

 

 

 

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA ESTADO DO PARANÁ. 
PUBLICAÇÃO DE ATOS: 

ATO DATA ASSUNTO 
Portaria nº. 049 03/11/2021 Designa Comissão de Gestão de Carreira 

A publicação na íntegra dos atos acima encontra-se disponível no seguinte endereço 
eletrônico: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/  -  conforme autorizado pela Lei 
Municipal nº 3063, de 26 de maio de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 7691, de 14 
de julho de 2021. 

 

 
 

 
 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR 
CONTRATO n° 86/2021 – Tomada de Preços nº 10/2021 – Contratante: Município de Coronel Vivida. 
Contratada: PEDREIRA SANTIAGO LTDA, CNPJ  nº 77.744.134/0001-41. Objeto: contratação de empresa 
em regime de empreitada por preço global para a EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ em diversas 
ruas do perímetro urbano de Coronel Vivida, conforme planilhas, projetos e memorial em anexo. Valor total: 
R$ 1.975.462,01. Prazo de execução: 03 meses, da ordem. Prazo de vigência: 12 meses. Coronel Vivida, 
03 de novembro de 2021. Anderson Manique Barreto, Prefeito. 

 1 

 
 
 

 
 

HOMOLOGAÇÃO 
 O Prefeito Municipal, Elídio Zimerman de Moraes, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em 
vigor, especialmente pela Lei n.º 10.520/2002, a vista do Termo 
de Adjudicação exarado pelo Pregoeiro, resolve HOMOLOGAR 
o Pregão Presencial nº 078/2021 - PMM, que tem por objeto: 
Seleção de propostas visando REGISTRAR EM ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS COMPROMISSO FORMAL DE PREÇOS 
PARA FUTURAS E EVENTUAIS a contratação de empresa para 
prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização e 
lavagens de veículos com fornecimento do material de 
consumo, máquinas e equipamentos necessários para a 
execução dos serviços em atendimento a solicitação da  
Secretaria de Educação desta municipalidade, as empresas 
proponentes vencedoras: INDIA OARA APARECIDA SANTOS 
BONATTO - ME foi vencedora do item 01 com o valor global de 
R$ 12.000,00 (doze mil reais), ALBERTI & CIA LTDA foi 
vencedora dos itens 02, 03 e 04 com o valor global de R$ 
99.418,00 (noventa e nove mil, quatrocentos e dezoito reais).  

Mangueirinha, 04 de Novembro de 2021  
Elídio Zimerman de Moraes  

Prefeito Municipal 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2021 – PMM 

OBJETO: Seleção de propostas visando REGISTRAR EM ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS COMPROMISSO FORMAL DE PREÇOS 
PARA FUTURAS E EVENTUAIS aquisição de dietas enterais, 
suplementos alimentares e fórmulas infantis com prescrição 
médica, para pacientes acamados com comorbidades, 
portadores de necessidades especiais e recém-nascidos 
atendidos pela Secretaria de Saúde desta Municipalidade. 
PREÇO MÁXIMO E ESPECIFICAÇÕES: Conforme edital. 
DATA DE ABERTURA: 22 de Novembro de 2021 às 14h00min, 
na sede administrativa da Prefeitura Municipal, Departamento de 
Licitação, situada a Praça Francisco Assis Reis, 1060. 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O presente edital está à 
disposição no Departamento de Licitação e no site oficial do 
município www.mangueirinha.pr.gov.br.  
Maiores informações pelo fone (046) 3243–1122.  

Mangueirinha 04 de Novembro de 2021. 
Publique-se 
Dorli Netto 
Pregoeiro 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ 
AVISO DE LICITAÇÃO  

PROCESSO Nº 145/2021 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021  

 
O Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Sr. DARLEI TRENTO, torna público que fará realizar, as 
09:00 horas do dia 22 de novembro de 2021, na Rua Frei Vito Bercheid, 708 em Saudade do Iguaçu, 
Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇO para  Contratação de empresa para executar obra de recuperação 
e implantação de Pavimentação asfáltica na estrada/Rua Bispo, conforme projetos anexos ao edital, 
sob regime de empreitada por PREÇO GLOBAL, TIPO MENOR PREÇO.  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) meses, contados a partir da ordem de serviço, podendo ser 
prorrogado.  
Valor da pasta técnica: Pasta técnica pode ser solicitada no e-mail:  
engenharia@saudadedoiguacu.pr.gov.br, sem nenhum custo, ou em CD sendo que o mesmo terá um 
custo de R$10,00 (dez) reais, que poderá ser efetuado depósito na conta nº 5.359-7 agencia 0842-7 
do Banco do Brasil – Chopinzinho – Paraná – Brasil. 
INFORMAÇÕES: do edital e seus respectivos anexos, poderá ser examinada no endereço acima 
indicado a partir de 05/11/2021 em horário comercial. Informações adicionais, duvidas e pedidos de 
esclarecimentos deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereço acima mencioando – 
Telefone (46) 3246-1166 – “e-mail” licitacoespmsi@yahoo.com.br. 
 

Saudade do Iguaçu, 04 de novembro de 2021. 
 

DARLEI TRENTO 
Prefeito Municipal 

 
 

–

–  
–

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ 
PARECER   E   ADJUDICAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO N° 68/2021 

DATA: 04/10/21       ABERTURA: 03/11/21            HORÁRIO: 08:00              DISPUTA: 09:00 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO 
ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DRA. CALDISSE DE 
CARLI, conforme especificações contidas no termo de referência – anexo I; conforme discriminado no 
objeto do presente edital. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO N° 68/2021 
DATA: 04/10/21       ABERTURA: 03/11/21            HORÁRIO: 08:00              DISPUTA: 09:00 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO 
ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DRA. CALDISSE DE 
CARLI, conforme especificações contidas no termo de referência – anexo I; conforme discriminado no 
objeto do presente edital. 
A publicação na íntegra dos atos acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ - conforme autorizado pela Lei Municipal nº 3063, de 26 de 
maio de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 7691, de 14 de julho de 2021. 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ 
PARECER   E   ADJUDICAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2021 

DATA: 02/09/21                                ABERTURA: 28/09/21         HORÁRIO: 09:01 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES 
ESCOLARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NOS 
CMEIS E NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CORONEL VIVIDA, 
PARA O ANO LETIVO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO; conforme discriminado no objeto do presente edital. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2021 
DATA: 02/09/21                                ABERTURA: 28/09/21         HORÁRIO: 09:01 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES 
ESCOLARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NOS 
CMEIS E NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CORONEL VIVIDA, 
PARA O ANO LETIVO DE 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO; conforme discriminado no objeto do presente edital. 
A publicação na íntegra dos atos acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ - conforme autorizado pela Lei Municipal nº 3063, de 26 de 
maio de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 7691, de 14 de julho de 2021. 
 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO SUDOESTE DO PARANÁ – 

CIRUSPAR 
EXTRATO DE ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO N.º 25/2020 

PARTES: Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR e Oi Móvel 
S/A - em recuperação judicial. CNPJ: 05.423.963/0001-11. OBJETO: Renovação do contrato de prestação de 
serviços de telefonia móvel com plano de dados e voz para 37 linhas, para atender as necessidades do 
CIRUSPAR/SAMU Sudoeste do Paraná. PRAZO: O prazo de vigência de que trata Cláusula Sexta fica 
prorrogado por acordo entre as partes pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura deste 
termo, podendo ser prorrogado novamente conforme acordo entre as partes até o limite máximo de 48 meses, 
conforme artigo 57 Inciso IV e Artigo 65 parágrafos 8º da Lei nº 8.666/93.  VALOR: R$ 8.835,60 (Oito mil, 
oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos) anuais. PAGAMENTO: Mensalmente, até o vencimento 
informado na nota fiscal/fatura com intervalo, no mínimo, de cinco (05) dias úteis entre a emissão e o 
vencimento. DOT. ORÇ: 03.01.2.003.3.3.90.39.00.00.00.1001 – Manutenção da Coordenação de 
Administração 3.3.90.39.58.00.00.00 – Serviços de Telecomunicação. FISCAL DO CONTRATO: 
Coordenação Geral do CIRUSPAR. FORO: Comarca de Pato Branco – PR. Pato Branco, 02 de Outubro de 
2021. Disnei Luquini – Presidente do CIRUSPAR e Sergio Luis Pierotti e André Luis Jorge – Representante 
Legal de Oi Móvel S/A - em recuperação judicial, 
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MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL-PR 
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 01 
AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 173/2019 
CONTRATADA: LUIZ SIMÃO - ME 
CNPJ: 34.698.138/0001-28 
Cláusula Primeira – Vigência 
Tendo em vista tratar-se de serviços a serem prestados de forma ininterrupta, cuja continuidade 
propiciará condições de preço mais vantajosas ao município, fica prorrogado o prazo de vigência 
conforme o Contrato de Prestação de Serviços 173/2019. 
Cláusula Segunda – Reajuste 
Fica reajustado o valor contratual em 10,42% (dez vírgula quarenta e dois por cento), com base na 
variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, apurada no período compreendido entre 
setembro de 2020 a agosto de 2021, passando a ser R$ 250,05 (duzentos e cinquenta reais e cinco 
centavos) mensais. 
Disposições Gerais 
Permanecem em plena vigência todas as demais disposições contratuais que não contrariem o presente 
aditivo. 
Bom Sucesso do Sul, 20 de outubro de 2021 
Nilson Antonio Feversani Prefeito Municipal 
         
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PARANÁ. 

 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 68/2021 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2021 - (Processo Licitatório Nº 90/2021) 
 

De acordo com o resultado por fornecedor, também de acordo com o parecer jurídico, e em concordância com 

a Ata de Sessão eletrônica de Abertura do processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico nº 68/2021, cujo 

objeto é o Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de peças e serviços de mão de obra para 

manutenção preventiva, corretiva ou recuperativa das máquinas pesadas da frota municipal, conforme 

quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital, HOMOLOGO 

por seus próprios fundamentos determinando que seja ADJUDICADO o seu objeto a favor das proponentes, valores e 

descontos relacionados abaixo: 

 
PROPONENTE FORNECEDORA: TRATORMAX – COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA – EPP  
CNPJ Nº 04.983.112/0001-60. 

                LOTE 01 - MÁQUINAS CASE 

ITEM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E/OU RECUPERATIVA, 
INCLUINDO MÃO DE OBRA MECÂNICA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS 

VALOR UNIT. 
PEÇAS E MÃO 
DE OBRA (R$) 

PERCENTUAL 
DE 

DESCONTO % 

1 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE 1º LINHA, MECÂNICAS, ELÉTRICAS, 
ELETRÔNICAS, HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS: LINHA DE MÁQUINAS 
PESADAS CASE: MOTONIVELADORA CASE 845 "PATROLA" - ANO 2010/2010. 

R$ 40.000,00 75% 

2 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS DE MECÂNICAS, ELÉTRICAS, 
ELETRÔNICAS, HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS: LINHA DE MÁQUINAS 
PESADAS CASE: MOTONIVELADORA CASE 845 "PATROLA" - ANO 2010/2010. 

R$ 40.000,00 73% 

3 
SERVIÇOS MECÂNICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA/PREVENTIVA/RECUPERATIVA, INCLUSO LIMPEZA QUÍMICA DAS 
PARTES A SEREM RECUPERADAS E TROCADAS. 

R$ 20.000,00 73% 
VALOR TOTAL PEÇAS E MÃO DE OBRA COM O DESCONTO (R$) R$ 26.200,00 

                LOTE 03 - MÁQUINAS JHON DEERE 

ITEM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E/OU RECUPERATIVA, 
INCLUINDO MÃO DE OBRA MECÂNICA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS 

VALOR UNIT. 
PEÇAS E MÃO 
DE OBRA (R$) 

PERCENTUAL 
DE 

DESCONTO % 

7 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE 1º LINHA, MECÂNICAS, ELÉTRICAS, 
ELETRÔNICAS, HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS: LINHA DE MÁQUINAS 
PESADAS JHON DEERE: TRATOR DE RODAS D170 - CORTADOR DE GRAMA - ANO 
2012/2012. 

R$ 20.000,00 12% 

8 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS DE MECÂNICAS, ELÉTRICAS, 
ELETRÔNICAS, HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS: LINHA DE MÁQUINAS 
PESADAS JHON DEERE: TRATOR DE RODAS D170 - CORTADOR DE GRAMA - ANO 
2012/2012. 

R$ 20.000,00 17% 

9 
SERVIÇOS MECÂNICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA/PREVENTIVA/RECUPERATIVA, INCLUSO LIMPEZA QUÍMICA DAS 
PARTES A SEREM RECUPERADAS E TROCADAS. 

R$ 10.000,00 7% 
 VALOR TOTAL PEÇAS E MÃO DE OBRA COM O DESCONTO (R$) R$ 43.500,00 

                LOTE 04 - MÁQUINA BRITADOR MÓVEL 

ITEM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E/OU RECUPERATIVA, INCLUINDO MÃO DE 
OBRA MECÂNICA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS 

VALOR UNIT. 
PEÇAS E MÃO 
DE OBRA (R$) 

PERCENTUAL 
DE 

DESCONTO % 

10 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE 1º LINHA, MECÂNICAS, ELÉTRICAS, 
ELETRÔNICAS, HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS: LINHA DE MÁQUINAS 
PESADAS BRITADOR MÓVEL: CONJUNTO DE BRITAGEM MÓVEL - MODELO 
6240 - ANO 1980/1980. 

R$ 20.000,00 21% 

11 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS DE MECÂNICAS, ELÉTRICAS, 
ELETRÔNICAS, HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS: LINHA DE MÁQUINAS 
PESADAS BRITADOR MÓVEL: CONJUNTO DE BRITAGEM MÓVEL - MODELO 
6240 - ANO 1980/1980. 

R$ 30.000,00 22% 

12 
SERVIÇOS MECÂNICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA/PREVENTIVA/RECUPERATIVA, INCLUSO LIMPEZA QUÍMICA DAS 
PARTES A SEREM RECUPERADAS E TROCADAS. 

R$ 10.000,00 20% 

  VALOR TOTAL PEÇAS E MÃO DE OBRA COM O DESCONTO (R$) R$ 47.200,00 
                LOTE 06 - MÁQUINAS JCB 

ITEM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E/OU RECUPERATIVA, 
INCLUINDO MÃO DE OBRA MECÂNICA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS 

VALOR UNIT. 
PEÇAS E MÃO 
DE OBRA (R$) 

PERCENTUAL 
DE 

DESCONTO % 

16 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE 1º LINHA, MECÂNICAS, ELÉTRICAS, 
ELETRÔNICAS, HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS: LINHA DE MÁQUINAS 
PESADAS JCB:  RETROESCAVADEIRA MODELO 3CX TRAÇÃO 4X4 2020/2020. 

R$ 40.000,00 60% 

17 
SERVIÇOS MECÂNICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA/PREVENTIVA/RECUPERATIVA, INCLUSO LIMPEZA QUÍMICA DAS 
PARTES A SEREM RECUPERADAS E TROCADAS. 

R$ 30.000,00 60% 
 VALOR TOTAL PEÇAS E MÃO DE OBRA COM O DESCONTO (R$) R$ 28.000,00 

                LOTE 07 - MÁQUINAS FIATALLIS 

ITEM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E/OU RECUPERATIVA, 
INCLUINDO MÃO DE OBRA MECÂNICA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS 

VALOR UNIT. 
PEÇAS E MÃO 
DE OBRA (R$) 

PERCENTUAL 
DE 

DESCONTO % 

18 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE 1º LINHA, MECÂNICAS, ELÉTRICAS, 
ELETRÔNICAS, HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS: LINHA DE MÁQUINAS 
PESADAS FIATALLIS: TRATOR DE ESTEIRA D14 - ANO 1985/1985. 

R$ 25.000,00 76% 

19 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS DE MECÂNICAS, ELÉTRICAS, 
ELETRÔNICAS, HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS: LINHA DE MÁQUINAS 
PESADAS FIATALLIS: TRATOR DE ESTEIRA D14 - ANO 1985/1985. 

R$ 20.000,00 76% 

20 
SERVIÇOS MECÂNICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA/PREVENTIVA/RECUPERATIVA, INCLUSO LIMPEZA QUÍMICA DAS 
PARTES A SEREM RECUPERADAS E TROCADAS. 

R$ 15.000,00 77% 
VALOR TOTAL PEÇAS E MÃO DE OBRA COM O DESCONTO (R$) R$ 14.250,00 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO PARA O FORNECEDOR R$ 159.150,00 
 
 

PROPONENTE FORNECEDORA: HORACIO FERREIRA DE ANDRADE & CIA LTDA - ME - CNPJ Nº 05.130.862/0001-52. 
                LOTE 02 - MÁQUINAS NEW HOLLAND 

ITEM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E/OU RECUPERATIVA, 
INCLUINDO MÃO DE OBRA MECÂNICA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS 

VALOR UNIT. 
PEÇAS E MÃO 
DE OBRA (R$) 

PERCENTUAL 
DE 

DESCONTO % 

4 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE 1º LINHA, MECÂNICAS, ELÉTRICAS, 
ELETRÔNICAS, HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS: LINHA DE MÁQUINAS 
PESADAS NEW HOLLAND: TRATOR AGRÍCOLA DE RODAS NEM HOLLAND 7630 
S1000 2006/2006 - TRATOR AGRÍCOLA DE RODAS NEM HOLLAND TL 85 2009/2009 
- TRATOR AGRÍCOLA DE RODAS NEM HOLLAND TL 75 2007/2007. 

R$ 30.000,00 53% 

5 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS DE MECÂNICAS, ELÉTRICAS, 
ELETRÔNICAS, HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS: LINHA DE MÁQUINAS 
PESADAS NEW HOLLAND: TRATOR AGRÍCOLA DE RODAS NEM HOLLAND 7630 
S1000 2006/2006 - TRATOR AGRÍCOLA DE RODAS NEM HOLLAND TL 85 2009/2009 
- TRATOR AGRÍCOLA DE RODAS NEM HOLLAND TL 75 2007/2007. 

R$ 30.000,00 52% 

6 
SERVIÇOS MECÂNICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA/PREVENTIVA/RECUPERATIVA, INCLUSO LIMPEZA QUÍMICA DAS 
PARTES A SEREM RECUPERADAS E TROCADAS. 

R$ 30.000,00 46% 

 VALOR TOTAL PEÇAS E MÃO DE OBRA COM O DESCONTO (R$) R$ 44.700,00 
                LOTE 05 - MÁQUINA HUSQVARNA 

ITEM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E/OU RECUPERATIVA, 
INCLUINDO MÃO DE OBRA MECÂNICA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS 

VALOR UNIT. 
PEÇAS E MÃO 
DE OBRA (R$) 

PERCENTUAL 
DE 

DESCONTO % 

13 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE 1º LINHA, MECÂNICAS, ELÉTRICAS, 
ELETRÔNICAS, HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS: LINHA DE MÁQUINA 
HUSQVARNA: CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO - MODELO HUSQVARNA - ANO 
2018/2018. 

R$ 10.000,00 37% 

14 

AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS DE MECÂNICAS, ELÉTRICAS, 
ELETRÔNICAS, HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS: LINHA DE MÁQUINA 
HUSQVARNA: CORTADOR DE GRAMA GIRO ZERO - MODELO HUSQVARNA - ANO 
2018/2018. 

R$ 10.000,00 56% 

15 
SERVIÇOS MECÂNICOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA/PREVENTIVA/RECUPERATIVA, INCLUSO LIMPEZA QUÍMICA DAS 
PARTES A SEREM RECUPERADAS E TROCADAS. 

R$ 5.000,00 43% 

 VALOR TOTAL PEÇAS E MÃO DE OBRA COM O DESCONTO (R$) R$ 21.750,00 
VALOR TOTAL HOMOLOGADO PARA O FORNECEDOR R$ 66.450,00 

 
 
 

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITAÇÃO 
R$ 225.600,00  

(Duzentos e Vinte e Cinco Mil e Seiscentos Reais) 
 

Bom Sucesso do Sul, 04 de Novembro de 2021. 
 

NILSON ANTONIO FEVERSANI 
Prefeito Municipal 

 

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS 
AVISO DE LICITAÇÃO. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2021. 
UASG Nº 987693. PROCESSO Nº 940/2021. Tipo de Licitação: MENOR 
PREÇO POR ITEM. Data da realização: 22 de NOVEMBRO de 2021. 
Abertura da Sessão: 09h00 horas. Local: www.gov.br/compras/pt-br. O 
Município de Mariópolis/PR, neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
Municipal Mario Eduardo Lopes Paulek que o presente instrumento 
subscreve e pelo Pregoeiro Oficial da municipalidade Francisco Valdomiro 
Bueno, tornam público que se encontra aberto, certame licitatório na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. 55/2021, do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM – Processo n.º 940/2021, objetivando a implantação de 
REGISTRO DE PREÇO para futura eventual a aquisição de calculadora 
eletrônica, cartuchos, recargas de toners e suprimentos para impressoras, 
que serão utilizados pelos diversos departamentos municipais, de acordo 
com as especificações contidas no Anexo I, que faz parte do edital, que 
será regido pela Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Municipal nº 38/2020, 
Decreto Municipal nº 006/2008, Lei Complementar nº 123/2006, Lei 
Complementar nº 147/2014, Decreto nº 8.538/2015, Lei Municipal 
Complementar nº 41/2009, Decreto Municipal nº 36/2010, Decreto 
Municipal nº 43/2007, aplicando-se, ainda, subsidiariamente, no que 
couberem, as disposições contidas na Lei Federal n.º 8.666/1993, e demais 
normas regulamentares aplicáveis à espécie, realizará LICITAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS - ME, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, AO MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL – MEI E Sociedade Cooperativa (S.C.). As propostas deverão 
obedecer às especificações estabelecidas por este instrumento 
convocatório e seus anexos, que dele fazem parte integrante. Os envelopes 
contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação serão 
recebidos conforme mencionado no edital, após o credenciamento dos 
interessados que se apresentarem para participar do certame no site 
www.gov.br/compras/pt-br. A sessão de processamento do Pregão será 
realizada eletronicamente no site: www.gov.br/compras/pt-br, iniciando-se 
no dia 22/11/2021 às 09h00 horas e será conduzida pelo Pregoeiro Oficial 
com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em 
epígrafe. INFORMAÇÃO/EDITAL: O Edital de Pregão Eletrônico nº 55/2021 
completo encontra-se a disposição dos interessados no Departamento de 
Licitação do Paço Municipal – Rua Seis, nº 1030 - Centro – CEP: 85.525-
000 – Mariópolis, Estado do Paraná, no horário de expediente, de Segunda 
a Sexta-Feira entre as 08h00 ás 11h30min e das 13h00 às 17h00, E-mail: 
francisco.bueno@mariopolis.pr.gov.br, Portal Transparência do Município 
ou pelos sites www.mariopolis.pr.gov.br, na aba licitações – Pregão 
Eletrônico e www.gov.br/compras/pt-br - UASG Nº 987693. Mariópolis/PR, 
04 de Novembro de 2021. Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito 
Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS 
EXTRATO HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2021.  
PROCESSO Nº 804/2021. Em concordância ao resultado de classificação, apresentado pelo 
Pregoeiro e, estando o procedimento licitatório de acordo com as disposições contidas na Lei n° 
10.520/2002, subsidiariamente na Lei nº 8.666/93, Decreto Municipal nº 006/2008, Decreto Municipal 
nº 38/2020 e com fulcro no Decreto Municipal nº 43, de 29 de agosto de 2007, que regulamenta o 
Sistema de Registro de Preços, HOMOLOGO o Edital epigrafado, que tem por objeto a implantação 
de REGISTRO DE PREÇO para futura eventual contratação de empresa para prestação de serviços 
de limpeza nas vias, espaços e prédios públicos, às empresas: Servmax Serviços Urbanos Eireli, 
inscrita no CNPJ sob o nº 10.512.675/0001-73 e Inscrição Estadual sob o nº 501090211112, com o 
valor total de R$ 94.780,00 (Noventa e quatro mil setecentos e oitenta reais). Bianca Isabele PA de 
Faria, inscrita no CNPJ sob o nº 39.587.752/0001-36 e Inscrição Estadual sob o nº isento, com o valor 
total de R$ 47.153,05 (Quarenta e sete mil cento e cinquenta e três reais e cinco centavos). E 
determino que sejam elaboradas as documentações necessárias de acordo com os termos legais. 
Mariópolis, 04 de Novembro de 2021. Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal. 
 
 
 
 
 

 
MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS 

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 3/2021. Ata de Registro de Preços nº 140/2021. Pregão Eletrônico nº 
32/2021. Aos quatro (04) dias do mês de Novembro do ano dois mil e vinte e um (2021), às oito horas (08h), na 
Sala de Licitações, sita no Edifício da Prefeitura Municipal, à Rua Seis, número mil e trinta (1030), em 
Mariópolis, estado do Paraná, compareceu o Sr. Ricardo Stang, portador do CI/RG nº 9.743.523-5 SSP/PR, 
inscrito no CPF/MF nº 058.647.369-61., representante da empresa Stang Distribuidora de Petróleo Ltda, 
sediada na Rua Doutor Eli Volpato, nº 680, sala 101, CEP 83.707-746, na cidade de Araucária, Estado do 
Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº 11.325.330/0006-88 e Inscrição Estadual sob o nº 90749215-04, doravante 
designada DETENTORA DA ATA, que tem por objeto a implantação de REGISTRO DE PREÇO para futura 
eventual aquisição de combustíveis, que serão utilizados no abastecimento da frota municipal. Cláusula 
Primeira – Do Aditamento: I – Do Reajuste de Preços – Manutenção do Equilíbrio Econômico Financeiro do 
Contrato - a) Do Fundamento Legal - Lei nº 8.666/93: “Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser 
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: ... Inciso II – por acordo das partes: ... d) para 
restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da 
administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis 
porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em 
caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e 
extracontratual”, - Decreto Municipal nº 43/2007: “Art. 10º - Durante a vigência da Ata de registro de preço, os 
preços serão fixos e irreajustáveis, exceto na hipótese prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 
8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no mercado sofrerem redução cabendo 
ao órgão ou entidade responsável convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor e aditar a 
ata de registro de preços”. b) Da Jurisprudência: “Licitação – Reajuste de preços – Manutenção do Equilíbrio 
econômico-financeiro – possibilidade. Havendo previsão legal e contratual, impõe-se o reajuste de preços como 
forma de preservação do equilíbrio entre os encargos suportados pelo particular e a correspondente 
remuneração” (TJ-SC, 2ª Câm. Dir. Públ., Apel. Cível em MS n. 2004.024308-1, Relator Luiz Cezar Medeiros, 
julg. 22.02.2005). c) Da Conclusão: Compulsando detidamente os documentos (notas de compras) que 
instruíram o pedido de aditivo verifica-se que: 1. Por sua vez, tendo a Divisão de Licitações analisado as notas 
fiscais pertinentes aos outros produtos objeto do pedido de aditivo, o mesmo comporta deferimento 
relativamente aos seguintes itens, de modo a restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato: 
ITEM DESCRIÇÃO QTD. UN MARCA VALOR 

UNITÁRIO 
ADITIVADO 

VALOR 
TOTAL 

ADITIVADO 

DIFERENÇA 
DO VALOR 

3 Óleo Diesel 
Classificação 
S500 

25000
0 

LT STANG 4,61 1.152.500,00 65.000,00 

4 Óleo Diesel 
Classificação 
S 10 

29000
0 

LT STANG 4,64 1.345.600,00 75.400,00 

 VALOR 
TOTAL 

     R$ 
140.400,00 

Cláusula Segunda – Da Justificativa: I - O aditivo (reajuste de preços) pode ser realizado, pois tem amparo legal 
(art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93 e Art. 10º do Decreto Municipal nº 43/2007) e contratual para tanto, consoante 
se vê da Ata de Registro de Preços nº 140/2021. II – Os reajustes objeto de deferimento visam restabelecer a 
relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração 
para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico financeiro inicial 
do contrato. III - Existe disponibilidade orçamentária para tal fim, conforme informação prestada pelo 
Departamento de Contabilidade. Cláusula Terceira - Do Valor: I – O valor da ata de registro de preços, portanto 
que era de R$ 2.354.700,00 (Dois milhões trezentos e cinquenta e quatro mil e setecentos reais), passará a ser 
R$ 2.495.100,00 (Dois milhões quatrocentos e noventa e cinco mil e cem reais), aumentando assim o valor de 
R$ 140.400,00 (Cento e quarenta mil e quatrocentos reais). Mariópolis, 04 de Novembro de 2021. Município de 
Mariópolis - Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS 

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 5/2021. Ata de Registro de Preços nº 139/2021. Pregão Eletrônico nº 
32/2021. Aos quatro (04) dias do mês de Novembro do ano dois mil e vinte e um (2021), às oito horas (08h), na 
Sala de Licitações, sita no Edifício da Prefeitura Municipal, à Rua Seis, número mil e trinta (1030), em 
Mariópolis, estado do Paraná, compareceu o Sr. Diego Dal Zot, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no 
CPF/MF nº 050.777.419-13, portador da CI/RG nº 35.551.429 SSP/SC, representante da empresa 
Abastecedora de Combustíveis Mariópolis Ltda, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF nº 
02.795.485/0001-82, inscrição estadual nº 90169880-54, estabelecida na Rua 11, nº 1074, bairro água azul, 
CEP 85.525-000, na cidade de Mariópolis, Estado do Paraná,  doravante designada DETENTORA DA ATA, que 
tem por objeto a implantação de REGISTRO DE PREÇO para futura eventual aquisição de combustíveis, que 
serão utilizados no abastecimento da frota municipal. Cláusula Primeira – Do Aditamento: I – Do Reajuste de 
Preços – Manutenção do Equilíbrio Econômico Financeiro do Contrato:  a) Do Fundamento Legal - Lei nº 
8.666/93: “Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos 
seguintes casos: ... Inciso II – por acordo das partes: ... d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram 
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da 
obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, 
na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato 
do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual”, - Decreto Municipal nº 43/2007:  “Art. 10º - Durante a vigência da Ata de registro de preço, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto na hipótese prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no mercado sofrerem redução cabendo ao órgão ou entidade responsável convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor e aditar a ata de registro de preços”. b) Da Jurisprudência: “Licitação – Reajuste de preços – Manutenção do Equilíbrio econômico-financeiro – possibilidade. Havendo previsão legal e contratual, impõe-se o reajuste de preços como forma de 
preservação do equilíbrio entre os encargos suportados pelo particular e a correspondente remuneração” (TJ-
SC, 2ª Câm. Dir. Públ., Apel. Cível em MS n. 2004.024308-1, Relator Luiz Cezar Medeiros, julg. 22.02.2005). c) 
Da Conclusão: Compulsando detidamente os documentos (notas de compras) que instruíram o pedido de 
aditivo verifica-se que: 1. Por sua vez, tendo a Divisão de Licitações analisado as notas fiscais pertinentes aos 
outros produtos objeto do pedido de aditivo, o mesmo comporta deferimento relativamente aos seguintes itens, 
de modo a restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato: 
ITEM DESCRIÇÃO QTD. UN MARCA VALOR 

UNITÁRIO 
ADITIVADO 

VALOR 
TOTAL 

ADITIVADO 

DIFERENÇA 
DO VALOR 

1 Gasolina 
Comum  

85000 LT RODOIL 6,46 549.100,00 11.050,00 

 VALOR 
TOTAL 

     R$ 
11.050,00 

Cláusula Segunda – Da Justificativa: I - O aditivo (reajuste de preços) pode ser realizado, pois tem amparo legal 
(art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93 e Art. 10º do Decreto Municipal nº 43/2007) e contratual para tanto, consoante 
se vê da Ata de Registro de Preços nº 139/2021. II – Os reajustes objeto de deferimento visam restabelecer a 
relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração 
para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico financeiro inicial 
do contrato. III - Existe disponibilidade orçamentária para tal fim, conforme informação prestada pelo 
Departamento de Contabilidade. Cláusula Terceira - Do Valor: I – O valor da ata de registro de preços, portanto 
que era de R$ 586.150,00 (Quinhentos e oitenta e seis mil cento e cinquenta reais), passará a ser R$ 
597.200,00 (Quinhentos e noventa e sete mil e duzentos reais), aumentando assim o valor de R$ 11.050,00 
(Onze mil e cinquenta reais). Mariópolis, 04 de Novembro de 2021. Município de Mariópolis - Mario Eduardo 
Lopes Paulek - Prefeito Municipal. 
 

 
MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS 

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 5/2021. Ata de Registro de Preços nº 139/2021. Pregão Eletrônico nº 
32/2021. Aos quatro (04) dias do mês de Novembro do ano dois mil e vinte e um (2021), às oito horas (08h), na 
Sala de Licitações, sita no Edifício da Prefeitura Municipal, à Rua Seis, número mil e trinta (1030), em 
Mariópolis, estado do Paraná, compareceu o Sr. Diego Dal Zot, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no 
CPF/MF nº 050.777.419-13, portador da CI/RG nº 35.551.429 SSP/SC, representante da empresa 
Abastecedora de Combustíveis Mariópolis Ltda, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF nº 
02.795.485/0001-82, inscrição estadual nº 90169880-54, estabelecida na Rua 11, nº 1074, bairro água azul, 
CEP 85.525-000, na cidade de Mariópolis, Estado do Paraná,  doravante designada DETENTORA DA ATA, que 
tem por objeto a implantação de REGISTRO DE PREÇO para futura eventual aquisição de combustíveis, que 
serão utilizados no abastecimento da frota municipal. Cláusula Primeira – Do Aditamento: I – Do Reajuste de 
Preços – Manutenção do Equilíbrio Econômico Financeiro do Contrato:  a) Do Fundamento Legal - Lei nº 
8.666/93: “Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos 
seguintes casos: ... Inciso II – por acordo das partes: ... d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram 
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da 
obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, 
na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato 
do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual”, - Decreto Municipal nº 43/2007:  “Art. 10º - Durante a vigência da Ata de registro de preço, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto na hipótese prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no mercado sofrerem redução cabendo ao órgão ou entidade responsável convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor e aditar a ata de registro de preços”. b) Da Jurisprudência: “Licitação – Reajuste de preços – Manutenção do Equilíbrio econômico-financeiro – possibilidade. Havendo previsão legal e contratual, impõe-se o reajuste de preços como forma de 
preservação do equilíbrio entre os encargos suportados pelo particular e a correspondente remuneração” (TJ-
SC, 2ª Câm. Dir. Públ., Apel. Cível em MS n. 2004.024308-1, Relator Luiz Cezar Medeiros, julg. 22.02.2005). c) 
Da Conclusão: Compulsando detidamente os documentos (notas de compras) que instruíram o pedido de 
aditivo verifica-se que: 1. Por sua vez, tendo a Divisão de Licitações analisado as notas fiscais pertinentes aos 
outros produtos objeto do pedido de aditivo, o mesmo comporta deferimento relativamente aos seguintes itens, 
de modo a restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato: 
ITEM DESCRIÇÃO QTD. UN MARCA VALOR 

UNITÁRIO 
ADITIVADO 

VALOR 
TOTAL 

ADITIVADO 

DIFERENÇA 
DO VALOR 

1 Gasolina 
Comum  

85000 LT RODOIL 6,46 549.100,00 11.050,00 

 VALOR 
TOTAL 

     R$ 
11.050,00 

Cláusula Segunda – Da Justificativa: I - O aditivo (reajuste de preços) pode ser realizado, pois tem amparo legal 
(art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93 e Art. 10º do Decreto Municipal nº 43/2007) e contratual para tanto, consoante 
se vê da Ata de Registro de Preços nº 139/2021. II – Os reajustes objeto de deferimento visam restabelecer a 
relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração 
para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico financeiro inicial 
do contrato. III - Existe disponibilidade orçamentária para tal fim, conforme informação prestada pelo 
Departamento de Contabilidade. Cláusula Terceira - Do Valor: I – O valor da ata de registro de preços, portanto 
que era de R$ 586.150,00 (Quinhentos e oitenta e seis mil cento e cinquenta reais), passará a ser R$ 
597.200,00 (Quinhentos e noventa e sete mil e duzentos reais), aumentando assim o valor de R$ 11.050,00 
(Onze mil e cinquenta reais). Mariópolis, 04 de Novembro de 2021. Município de Mariópolis - Mario Eduardo 
Lopes Paulek - Prefeito Municipal. 
 

 
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D’OESTE - PR 
Extrato Contrato N° 3051/2021 
Contratante: Município de Itapejara D’Oeste - PR 
Contratado: Aliança Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda – Me, 
inscrita no CNPJ /MF sob o nº 00.655.463/0001 – 91. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de 
brinquedos para parques infantis a serem instalados nas Escolas 
Municipais pertencentes ao Município de Itapejara D’Oeste - PR, 
conforme objeto do Edital de Pregão Eletrônico Nº 078/2021. 
Valor do Contrato: R$ 302.330,00 (Trezentos e dois mil, trezentos e 
trinta reais). 
Vigência: De 03 (três) de Novembro de 2021 até 03 (três) de Maio de 
2022. 
Data do Contrato: 03 (três) de Novembro de 2021. 

 

 

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – PR. 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2021  

Registro de Preços nº 59/2021 

 UASG: 989979 

O Município de Bom Sucesso do Sul – Pr. comunica que realizará o Pregão 

Eletrônico nº 74/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando o 

Registro de preços para futuras aquisições de fornecimento e transporte de 

concreto usinado FCK 25MPA, taxa de bombeamento estacionário do concreto 

usinado fck 25 MPA acima de 14 m³, fornecimento e transporte de concreto 

betuminoso usinado a quente CBUQ e emulsão asfáltica RR-1C, para serem 

utilizados de acordo com a necessidade da administração conforme 

quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência 

constante do Anexo I do Edital. A sessão do pregão eletrônico será realizada através 

do site www.gov.br/compras/pt-br, no  dia 19/11/2021, às 09h00min, o edital 

encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.bomsucessodosul.pr.gov.br 

podendo ser solicitado pelos e-mails pregoeiro_bss@hotmail.com e/ou 

licitacoes@bssul.pr.gov.br. Mais informações: tel: (46) 3234-1135. 

 

Bom Sucesso do Sul, 04 de novembro de 2021. 

 

 

Josiane Folle 
Pregoeira  

 

 

 

 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2021, DE 03 DE NOVEMBRO 2021 
Contratação da empresa DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA EPP CNPJ: 
79.847.687/0001-55 para aquisição de tubos de concreto. 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 162/2021, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021. 
Contratada: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA EPP CNPJ: 79.847.687/0001-55 
HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2021, DE 04 DE 
NOVEMBRO DE 2021. 
Torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto 
às Empresas: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA – R$ 142.114,00; ROTTA & SUTILI 
RECAPADORA DE PNEUS LTDA – R$ 60.926,00; IMPÉRIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA – R$ 27.020,00; 
RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA – R$ 10.312,00; JL PNEUS LTDA – R$ 75.920,00. 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 163/2021, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021. 
Contratada: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA CNPJ: 77.092.617/0001-09 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 164/2021, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021. 
Contratada: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA CNPJ: 17.680.732/0001-72 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2021, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021. 
Contratada: IMPÉRIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA CNPJ: 36.445.798/0001-22 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/2021, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021. 
Contratada: RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA CNPJ: 04.895.855/0001-89 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2021, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021. 
Contratada: JL PNEUS LTDA CNPJ: 16.608.368/0001-77 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL nº 79/2021, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021. 
Data da sessão: 01/12/2021 Horário da sessão: 09:00hrs 
__________________ 
A publicação na íntegra dos atos acima encontram-se disponíveis no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp, edição do dia 05 de NOVEMBRO de 2021, conforme Lei 
Autorizativa nº 927 de 07 de junho de 2017. 

–
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MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 

A V I S O 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 06/2021 – 

PROCESSO N.º 06/2021 
O Município de Pato Branco torna público aos interessados que estará 
credenciando entidades filantrópicas, entidades sem fins lucrativos ou 
empresas privadas de Serviços em Saúde, para ofertar serviços de Média 
e Alta Complexidades Ambulatorial - Grupo 02 - Finalidade 
Diagnóstica: Procedimentos de Patologia Clínica, Anatomia Patológica e 
Procedimentos Municipais – Diagnose, pelos valores constantes na 
Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP) e 
Tabela Municipal para os procedimentos municipais, para atendimento 
aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, residentes no Município 
de Pato Branco, bem como aos usuários referenciados por meio de 
pactuações firmadas com a Secretaria Municipal da Saúde de Pato 
Branco. O recebimento dos Envelopes nº 01 (um), contendo os 
Documentos para Credenciamento e o Envelope n.º 02, contendo a 
Proposta, deverão ser entregues a partir da publicação deste edital no 
Departamento de Controle Administrativo, Financeiro e Infraestrutura 
da Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco, localizado na Rua 
Paraná n.º 1.605, esquina com Rua Caetano Munhoz da Rocha, Bairro 
Sambugaro, Cep.: 85.501-025; no horário das 8h ás 12h, e das 13h ás 
17h, de segunda a sexta-feira. O presente chamamento será regido em 
todas as suas etapas pela Lei Municipal nº 2.255 de 30 de maio de 2003, 
regulamentada pelo Decreto nº 7.140 de 23 de maio de 2013, pela Lei nº 
8.666 de 23 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, pela Lei 
Orgânica do SUS - Lei Federal nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, pela 
Portaria de Consolidação nº 01 de 28 de setembro de 2017 e pela 
Constituição Federal de 1988. O inteiro teor do edital e seus anexos 
poderão ser retirados em mídia digital (devendo para este meio a parte 
interessada trazer um CD ou Pendrive), de segunda a sexta feira, das 08h 
às 12h e das 13h00min às 17h00min, na Secretaria Municipal de Saúde 
de Pato Branco, na Divisão de Licitações, na Rua Paraná, nº 1605, 
esquina com Caetano Munhoz da Rocha, Bairro Sambugaro, em Pato 
Branco – PR, pelo site: www.patobranco.pr.gov.br/licitacoes, ou através 
do e-mail: licitacaosaude@patobranco.pr.gov.br. Demais informações 
poderão ser obtidas por meio do telefone: (46) 3213-1727 Ramal 1905. 
Pato Branco, 20 de Outubro de 2021. Liliam Cristina Brandalize – 
Secretária Municipal de Saúde. Robson Cantu – Prefeito.  

 

 
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 

A V I S O 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 06/2020  

O Município de Pato Branco, através de sua Comissão Especial 
de Chamamento Público em Serviços da Saúde, designada pela 
Portaria nº 726/2021, torna público aos interessados que, a partir 
desta data, estará realizando o credenciamento de entidades 
filantrópicas, entidades sem fins lucrativos ou empresas privadas 
para prestação de Serviços na área de Patologia Clínica, 
incluindo insumos, transporte de amostras, disponibilização dos 
resultados, visando atendimento a população própria e 
referenciada (municípios de Clevelândia, Mariópolis, Vitorino, 
Bom Sucesso do Sul, Itapejara D’Oeste, e a população em trânsito 
que necessite de atendimento de Urgência), que faça uso da 
Unidade de Pronto Atendimento Maria Itália Freddo - UPA24h, 
localizada na Rua Marechal Deodoro, nº 221, Bairro Cristo Rei, 
Pato Branco- PR, atendendo as necessidades da Secretaria 
Municipal da Saúde, com valores constantes da Tabela SUS 
Municipal.   Os Serviços na área de Patologia Clínica, objeto 
deste Edital, possuem finalidade diagnóstica efetuada em 
laboratórios clínicos. O Chamamento Público será regido pela 
Lei Municipal nº 2.255 de 30 de maio de 2003, regulamentada 
pelo Decreto nº 7.140 de 23 de maio de 2013, pela Lei nº 8.666 de 
23 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, pela Lei 
Orgânica do SUS - Lei Federal nº 8.080 de 19 de setembro de 
1990, pela Portaria de Consolidação nº 01 de 28 de setembro de 
2017, pela Constituição Federal de 1988 e demais legislação 
pertinentes a matéria. O inteiro teor do edital e seus anexos 
poderão ser retirados em mídia digital (devendo para este meio a 
parte interessada trazer um CD ou Pendrive), de segunda a sexta 
feira, das 08h às 12h e das 13h00min às 17h00min, na Secretaria 
Municipal de Saúde de Pato Branco, na Divisão de Licitações, na 
Rua Paraná, nº 1605, esquina com Caetano Munhoz da Rocha, 
Bairro Sambugaro, em Pato Branco – PR, pelo site: 
www.patobranco.pr.gov.br/licitacoes, ou através do e-mail: 
licitacaosaude@patobranco.pr.gov.br. Demais informações 
poderão ser obtidas por meio do telefone: (46) 3213-1727 Ramal 
1905. Pato Branco, 18 de Outubro de 2021. Liliam Cristina 
Brandalize – Secretária Municipal de Saúde. Robson Cantu – 
Prefeito.  
 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Extrato de Aditamento 02/2021. Contrato Nº 223/2019 . 
Edital de Pregão Nº 74/2019. Processo Nº 220/2019. 
PARTES: Município de Pato Branco e Sompo Seguros S/A. 
OBJETO: A prestação de serviços de serviços de Seguro 
Compreensivo Empresarial, destinado à cobertura 
(prédio/conteúdo) de diversos imóveis de propriedade do 
Município para atender as necessidades da Administração 
Municipal. Pato Branco 18 de outubro de 2021. Robson 
Cantu– Prefeito - Fernando Antonio Gross e Eduardo David 
Garcia - Representantes Legais. 
 

MUNICIPIO DE PATO BRANCO 
Extrato de Aditamento 02/2021. Contrato Nº 216/2019 . 
Chamamento Público N° 01/2019, Inexigibilidade de 
Licitação N° 63/2019, Processo Nº 248/2019. PARTES: 
Município de Pato Branco e P.F.G. Laboratório de Análise 
Clinicas Ltda. OBJETO: A prestação de serviços em 
procedimentos de Média e Alta Complexibilidade 
Ambulatorial, visando atender aos usuários do Sistema 
Único de Saúde – SUS residentes no Municípios de  Pato 
Branco, bem como aos usuários referenciados conforme 
pactuações firmadas via Secretaria Municipal da Saúde de 
Pato Branco com valores constantes da tabela do SUS 
Nacional. Pato Branco 15 de outubro de 2021. Robson 
Cantu– Prefeito - Adolfo Frederico Grams - Representante 
Legal. 

 
 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA OUTORGA DE 
PERMISSÃO ONEROSA DE USO DE BEM PÚBLICO N.º 100/2021 

PROCESSO N.º 225/2021 
O Município de Pato Branco, através da pregoeira Naudieri Provensi, 
torna público aos interessados devidamente inscritos no seu cadastro de 
fornecedores ou que atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento, que realizará Licitação na modalidade de Pregão 
Presencial, destinada a outorga de Permissão de Uso de Bem Público, a 
título precário, oneroso e intransferível dos espaços vagos (Box), com área 
de 05 m2 (cinco metros quadrados), pertencentes ao Mercado do Produtor 
“João Martinichen”– situado a Rua Goianases, 440, no Município de Pato 
Branco - PR, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de 
Agricultura, conforme especificações e exigências descritas no edital, 
sendo a licitação do tipo “maior oferta”, com critério de julgamento da 
licitação pelo “maior oferta por item”, em conformidade com as 
disposições contidas na Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto 
Municipal nº 5.155 de 2007, Decreto nº 8.441, de 08 de janeiro de 2019, 
Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, Decreto Municipal nº 
5.842, de 10 de junho de 2011, Decreto Municipal nº 8.502, de 11 de junho 
de 2019, Lei nº 3.127, de 25 de março de 2009, Decreto nº 5.842, de 10 de 
junho de 2011 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, e 
demais legislações pertinentes a matéria. A sessão pública de 
credenciamento, recebimento e abertura dos Envelopes nº 01 (um), 
Proposta de Preços, e dos Envelopes nº 02 (dois), contendo os Documentos 
de Habilitação, terá inicio às 09 (NOVE) HORAS DO DIA 23 DE 
NOVEMBRO DE 2021, na Sala de Abertura de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Pato Branco, na à Rua Caramuru, nº 271, Centro, CEP 
85501-064, em Pato Branco - PR. O inteiro teor do Edital e seus anexos 
poderão ser retirados gratuitamente, em mídia digital, junto a Divisão de 
Licitações, na Prefeitura Municipal de Pato Branco, no horário de 
expediente, na Rua Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco - PR, ou 
pelo site: www.patobranco.pr.gov.br. Para retirada do edital e seus 
anexos em mídia digital, os interessados deverão apresentar cd-room ou 
pendrive. Demais informações, pelos telefones: (46) 3220-1511/1532, e-
mail: licita2@patobranco.pr.gov.br. Pato Branco, 04 de novembro de 
2021. Naudieri Provensi - Pregoeira. 
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS 

Rua Teófilo Augusto Loiola, 264 – Bairro Sambugaro 
CEP 85502-480 

Fone: (46) 3225-5544    
Pato Branco - Paraná 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 019/2021 
 

Súmula:  Aprova a previsão orçamentária para LOA – Lei 
Orçamentária Anual do FMAS – Fundo Municipal de 
Assistência Social para o ano de 2022. 

 O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de Pato Branco no uso de suas atribuições legais que 
lhe confere a Lei Municipal nº 1.384 de 02 de outubro de 1995, por meio de Deliberação em reunião extraordinária 
realizada no dia 03 de novembro de 2021, 
 
 RESOLVE: 
Art. 1° Aprovar a previsão orçamentária para LOA – Lei Orçamentária Anual do FMAS – Fundo Municipal de 
Assistência Social para o ano de 2022, tendo como total geral de orçamento R$ 13.725.230,45 (treze milhões e 
setecentos e vinte e cinco mil e duzentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos). 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, e revoga-se todas as disposições em contrário. 

  
Pato Branco, 03 de novembro de 2021. 

 
Ediluesa Maria Wierzynski Brinkmam 

Presidente 
Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS 

AVISO DE EDITAL 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

100/2021 
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA, 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE, NOS TERMOS DO INCISO I, DO ARTIGO 48, DA LC 123/2006. 

MODALIDADE: Pregão Eletrônico do tipo menor preço. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento de mudas de canelinha e pata de vaca, destinado ao 
Plantio no Quadro Urbano do Município de Renascença. 
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 24 de novembro 

de 2021 às 08h00min. 

UASG: 987809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA 

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br.   

AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na 
Prefeitura Municipal, no endereço Rua Getúlio Vargas, nº 901, Centro, Fone (46) 
3550-8300 (Prefeitura) / 3550-8336 (Departamento de Licitações), Renascença, 
Estado do Paraná, de 2ª a 6ª feira, nos horários das 07:30 as 11:30, e das 13:00 as 
17:00 horas, onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, e pelo site 
www.renascenca.pr.gov.br. 
INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos adicionais, no endereço e 
telefone acima citado. 

Renascença, 04 de novembro de 2021. 
 

LUCIANA ALMERI MORCELLI 
Pregoeira 

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 100/2021 

(Vinculado a Inexigibilidade nº 023/2021) 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Renascença  
CONTRATADA: GOVFÁCIL Gestão e Tecnologia Ltda 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento da 
licença de uso do aplicativo GOVFÁCIL. 
VALOR: R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais). 
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 28 de outubro de 2021. 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

 Renascença, 28 de outubro de 2021. 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 102/2021 

(Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 077/2021) 

CONTRATANTE: Município de Renascença  
CONTRATADA: Emerson Nunes do Egito - MEI 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Equipamento Médico 
Hospitalar, destinado as necessidades da Unidade Básica de Saúde de 
Renascença. 
VALOR TOTAL: R$ 2.228,50 (dois mil duzentos e vinte e oito reais e cinquenta 
centavos). 
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 04 de novembro de 2021. 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

Renascença, 04 de novembro de 2021. 
 

IDALIR JOÃO ZANELLA 
Prefeito Municipal 

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 101/2021 

(Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 077/2021) 

CONTRATANTE: Município de Renascença  
CONTRATADA: MZZ – Comércio de Produtos para Saúde Eireli 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Equipamento Médico 
Hospitalar, destinado as necessidades da Unidade Básica de Saúde de 
Renascença. 
VALOR TOTAL: R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais). 
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 04 de novembro de 2021. 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

Renascença, 04 de novembro de 2021. 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 

 

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 103/2021 

(Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 078/2021) 

CONTRATANTE: Município de Renascença  
CONTRATADA: MZZ – Comércio de Produtos para Saúde Eireli 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos 
hospitalares (camas hospitalares motorizadas), destinado as necessidades da 
Unidade Básica de Saúde de Renascença. 
VALOR TOTAL: R$ 34.850,00 (trinta e quatro mil oitocentos e cinquenta reais). 
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 04 de novembro de 2021. 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

Renascença, 04 de novembro de 2021. 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO  

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021 
RESULTADO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO 

  Torna-se público o resultado da licitação em epigrafe, cuja classificação dá-se da seguinte forma: 
- OTÁVIO F. RUPP 

Lote Qtdade 
Estimada 

Discriminação dos 
serviços 

Local de Prestação dos 
Serviços Dias da semana / Horários Vlr Plantão Máx. 

R$ 
Vlr Total 

Máximo R$ 

05 50 Plantão Médico Centro de Saúde Sexta-feira (das 18:00 as 22:00 horas) 452,61 22.630,50 
Declaramos credenciada a empresa acima citada por estar em total acordo com o Edital. 

Renascença, 29 de outubro de 2021. 
 

 LUCIANA ALMERI MORCELLI 
Presidente da Comissão 

Permanente de Licitações 
 

 

 
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 

ERRATA Nº 01 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2021 - PROCESSO Nº 

199/2021 
O Município de Pato Branco, UASG 450996, através do pregoeiro 
Eduardo José Grezele, torna público aos interessados, no Processo de 
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 88/2021, que tem por objeto 
a Implantação de Registro de Preços para futura e fracionada aquisição de 
óculos com lentes corretivas, para atender a demanda dos usuários do 
Sistema Único de Saúde do Município de Pato Branco, diante da 
necessidade de adequação da qualificação técnica das empresas o item 
7.14.1.2, passa a viger conforme segue: - Comprovação de possuir 
responsável técnico, devidamente habilitado, através da apresentação de 
certificação/diploma de técnico óptico. Diante da alteração, a Sessão 
Pública de Pregão Eletrônico fica transferida para o dia 25 DE 
NOVEMBRO DE 2021, às 09 HORAS, acessando exclusivamente por 
meio eletrônico - www.comprasgovernamentais.gov.br, horário oficial de 
Brasília - DF. As demais condições estabelecidas no edital permanecem 
inalteradas. Pato Branco, 04 de novembro de 2021. Eduardo José Grezele 
– Pregoeiro. 
 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 024/2021 

PROCESSO Nº 163/2021 
  Pelo presente Termo, fica ratificado o processo de licitação, nos termos em que opina pela contratação, mediante 
Inexigibilidade de Licitação fundamentada no artigo 25 da Lei 8666/93, referente ao Credenciamento de interessados para fornecimento de cargas de 
cascalho destinados aos serviços de recuperação e conservação de estradas rurais e urbanas. 
  A contratação abaixo deve ser concretizada nos termos da elaboração efetuada pela Comissão Permanente de Licitação em 04 
de novembro de 2021, como segue: 

Prazo: 12 (doze) meses. 
Objeto: Credenciamento de interessados para fornecimento de cargas de cascalho destinados aos serviços de recuperação 
e conservação de estradas rurais e urbanas, sendo: 

CREDENCIADO: Darci Rodrigues de Camargo 
LOTE 06 – CASCALHOS NAS PROXIMIDADES DA LINHA CAMARGO 

Item Qtde Descrição Un. VALOR UN VALOR TOTAL 

1 1.500 CARGAS DE CASCALHO NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE 
DA LINHA CAMARGO TRAÇADO CG 14,90 22.350,00 

    Renascença, 04 de novembro de 2021. 
 

IDALIR JOÃO ZANELLA 
Prefeito Municipal 

 

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/2021. 

(Vinculado ao Pregão Presencial nº 091/2021) 
CONTRATANTE: Município de Renascença  
CONTRATADA: Ademir Antunes 
OBJETO: contratação de empresa para recarga de gás GLP, destinados as 
necessidades das secretarias solicitantes. 
VALOR TOTAL: R$ 32.737,00 (trinta e dois mil setecentos e trinta e sete reais). 
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 06 (seis) meses. 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 04 de novembro de 2021. 
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. 

Renascença, 04 de novembro de 2021. 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 
 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 025/2021 

PROCESSO Nº 164/2021 
  Pelo presente Termo, fica ratificado o processo de licitação, nos termos em que opina pela contratação, mediante 
Inexigibilidade de Licitação fundamentada no artigo 25 da Lei 8666/93, referente ao Credenciamento de interessados para fornecimento de cargas de 
cascalho destinados aos serviços de recuperação e conservação de estradas rurais e urbanas. 
A contratação abaixo deve ser concretizada nos termos da elaboração efetuada pela Comissão Permanente de Licitação em 04 de novembro de 2021, 
como segue: 

Prazo: 12 (doze) meses. 
Objeto: Credenciamento de interessados para fornecimento de cargas de cascalho destinados aos serviços de recuperação 
e conservação de estradas rurais e urbanas, sendo: 

CREDENCIADO: NEILI MARIA BOELTER 
LOTE 08 – CASCALHOS NAS PROXIMIDADES DA LINHA SÃO SEBASTIÃO 

Item Qtde Descrição Un. VALOR UN VALOR TOTAL 

1 1.500 CARGAS DE CASCALHO NAS PROXIMIDADES DA LOCALIDADE 
DA LINHA SÃO SEBASTIÃO CG 14,90 22.350,00 

   Renascença, 04 de novembro de 2021. 
IDALIR JOÃO ZANELLA 

Prefeito Municipal 
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SEGUNDO TERMO ADITIVO  
CONTRATO N º 188/2019 

 
Que fazem entre si, o PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO, pessoa jurídica de direito Público interno, devidamente inscrito no 

CNPJ sob nº 76.995.463/0001-00, com sede e foro à Rua Barão de Capanema, 134, em Vitorino, Estado do Paraná, neste ato representado pele 
Prefeito Municipal, Sr. MARCIANO VOTTRI, brasileiro, agrônomo, portador do CPF nº. 05691667998 RG. Nº. 91163080/PR, doravante denominado de 
CONTRATANTE, e de outro, a empresa J. KLOSTER ENGENHARIA LTDA situada à Rua CONSELHEIRO RUI BARBOSA, 984, SALA  , Bairro 
Centro, Prudentópolis, inscrita no CNPJ sob nº 32483322000125 , neste ato representada por JOELMIR KLOSTER, inscrito no CPF/MF sob nº 
01039863914, doravante denominado CONTRATADA, firmam o presente mediante as seguintes cláusulas e condições em conformidade com parecer 
jurídico e protocolo 4303/2021. 

 
Cláusula Primeira: Do Valor - A Cláusula Quinta do Contrato Original fica acrescido o valor de R$ 582,25. 

 
Cláusula Segunda: Da vigência: passa sua vigência para 18/09/2022. 
 
 
Cláusula Terceira:  Permanecem em pleno vigor todas as demais disposições contratuais que não conflitem com o presente 

aditamento. 
 

E assim, por estarem justos e contratados, obrigando-se a bem e fielmente cumprirem integralmente o contrato de parceria de 
serviços, por si e por seus sucessores, firmam o presente aditamento em duas vias de igual teor e forma. 

 
Vitorino, em 04/11/2021 

 
MARCIANO VOTTRI 

Prefeito Municipal/Contratante  
 
 

JOELMIR KLOSTER 
CONTRATADA 

J. KLOSTER ENGENHARIA LTDA 
 

 

 

1 

 
Errata 

 
O MUNICIPIO DE VITORINO, ESTADO DO PARANÁ, torna público errata na Ata de Abertura e Julgamento do Pregão Presencial Registro de 
Preços nº 46/2021, onde le-se no  Lote 03valor de R$ 77.000,00 leia-se  R$ 23.084,40. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
EDITAL 024/2021 

 
Processo Seletivo Simplificado - PSS 2021  

1º CHAMAMENTO 

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA 

 
 

Elair Assunta Artusi Meyer, Presidente da Comissão Organizadora de Teste Seletivo Público, no uso das 

suas atribuições legais, em conformidade com o EDITAL Nº 024/2021, visando a contratação por prazo 

determinado dos cargos apresentados no Anexo IV, TORNA PÚBLICO o CHAMAMENTO dos 

CANDIDATOS, a saber: 

1.1 - O candidato convocado terá o prazo máximo e improrrogável de 5(cinco) dias úteis contados da 

data de convocação, para apresentar-se no Departamento de recursos Humanos da Prefeitura Municipal 

para assumir a vaga. Não ocorrendo a apresentação o candidato será considerado desistente e perderá 

automaticamente a vaga, facultando ao Município o direito de convocar o próximo candidato na ordem 

de classificação.  

1.2 – Ficam advertidos os candidatos de que, no caso de convocação para assumirem a vaga, só lhes 

será deferida no caso de exibirem:  

a) Uma Foto 3 x 4 recente, tirada de frente;  

b) Cópia frente e verso da Carteira de Identidade;  

c) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

d) Cópia do Diploma do cargo para o qual fez o PSS, para os cargos de nível superior;  

e) Cópia da carteira de registro na classe, para os cargos que a exigiam; 

f) Comprovante de endereço;  

g) Certidão de Nascimento ou casamento; 

h) Certidão de nascimento dos filhos; 

i) Declaração de Pessoa com deficiência;  

 j) Declaração de Afrodescendente; 

k) Carteira de Trabalho;  

l) Cópia do último comprovante de votação, ou certidão de quitação eleitoral, disponível em 

www.tse.gov.br;  

m) Declaração de não acúmulo de cargo público; 

n) Certidão de Antecedentes Criminais emitida pelo Cartório Distribuidor; 

o) Certidão fornecida pelo RH da Prefeitura, de não ter sido(a) indiciado(a) e exonerado(a) por processo 

administrativo disciplinar no âmbito do Município de Clevelândia; 

p) Cópia do certificado de reservista, certificado de isenção, ou do certificado de dispensa de 

incorporação, para candidatos do sexo masculino; 

q) Atestado de saúde ocupacional; 

r) Conta na caixa econômica Federal (agência 0264, operação 037); 

s) Número de telefone ou celular. 

 
 
 

 

 

Serviços Gerais - 40 horas  
Classificação Nome do Candidato(a) Nota Final   

1º Luana Cardozo De Bairros 7,7   
2º Tatiane De Fátima Do Amaral Pontes 5,8   
3º Jaderson Votri 5,7   
4º Mariana Possel Do Amaral 4,8   
5º Dayvison Votri 4,8   
6º Noeli Marciana Scheffer 4,5   
7º Alessandra Biedermann De Jesus 4,5   

 
 

Serviços Gerais - 40 horas Afrodescendentes 
Classificação Nome do Candidato(a) Nota Final   

1º Lúcia Ribeiro 3,8   
 
 

Analista de Sistemas - 40 horas  
Classificação Nome do Candidato(a) Nota Final   

1º Ricardo Loureiro Sampaio 7,2   
 

Enfermeiro(a) - 40 horas  
Classificação Nome do Candidato(a) Nota Final   

1º Rubens Jose De Souza Sant Ana 5,0   
2º Lilian Cristina Cardoso 3,7   

 
 

Assistente Social - 30 horas 
Classificação Nome do Candidato(a) Nota Final   

1º Évelin Priscila Dos Santos Ferreira 5,8   
2º Charlene Cássia Dos Santos 3,5   

 
 

Técnico Desportivo - 20 horas  
Classificação Nome do Candidato(a) Nota Final   

1º Ronaldo Mendes Da Silva Junior 8,3   
2º Andronico March Fiorio 7,5   

 
Auxiliar de manutenção e conservação - 40 horas  

Classificação Nome do Candidato(a) Nota Final   
1º Eduardo Alves Pereira 4,8   

   
Operador de Máquina Pesada - 40 horas  

Classificação Nome do Candidato(a) Nota Final   
1º Valdecir Celso Da Silva 7,7   

 
Pedreiro - 40 horas  

Classificação Nome do Candidato(a) Nota Final   
1º Patrick Anderson Mathias 3,5   

 
 
 
 

 

 

Pedreiro - 40 horas - Afrodescendentes 
Classificação Nome do Candidato(a) Nota Final   

1º Floriano De Araújo Filho 2,8   
 

Médico(a) Veterinário(a) - 40 horas  
Classificação Nome do Candidato(a) Nota Final   

1º Daiane Kosinski Paglia 6,7   
 

Psicólogo(a) - 40 horas 
Classificação Nome do Candidato(a) Nota Final   

1º Barbara Marchesini 7,3   
2º Mikeli Malaquias Bertoleti 6,5   
3º Francieli Aparecida Meirelles 5,7   

 
 

Técnico de Enfermagem - 40 horas 
Classificação Nome do Candidato(a) Nota Final   

1º Leidi Daiane dos Santos da Silva 3,0   
2º Eliane Aparecida Bertolotti Ferrari 2,2   

 
Professor(a) Educ. Infantil/Ensino Fund - 20 horas  

Classificação Nome do Candidato(a) Nota Final   
1º Andréia De Fátima Pedroso 7,7   
2º Jussara Helena Sarda Danguy 7,2   
3º Marta Juliana Carneiro Da Luiz 7,2   
4º Marcia De Fatima Da Silva 6,8   
5º Rosangela Maria Bernardi Carneiro 6,8   
6º Paloma Vieira Dos Santos 6,8   

 
 

Professor(a) Educ. Infantil/Ensino Fund - 20 horas  – Afrosdescendentes 
Classificação Nome do Candidato(a) Nota Final   

1º Barbara Cristina Dos Santos Oliveira 5,3   
 

Motorista caminhão/ônibus - 40 horas 
Classificação Nome do Candidato(a) Nota Final   

1º Jeferson De Andrade Machado 5,7   
2º Juarez Geraldo Perin Junior 5,5   
3º Tiago Henrique Talaszka 5,0   
4º Marcelo Augusto Ribeiro Flores 4,5   
5º Gabriel Merlin Lopes 4,3   

 
 

Motorista de carro pequeno - 40 horas 
Classificação Nome do Candidato(a) Nota Final   

1º Michelli Aparecida Antunes 5,7   
2º Rodiney Gonzaga De Freitas 5,5   

 
 
 
 
 

 

 

Motorista - Ambulância - 40 horas 
Classificação Nome do Candidato(a) Nota Final   

1º Vandroir Medeiros Gonzaga 3,3   
 
 

Mestre de Obras - 40 horas - Afrodescendentes 
Classificação Nome do Candidato(a) Nota Final   

1º Sivonei De Souza 3,0   
 

Engenheiro(a) Civil - 40 horas 
Classificação Nome do Candidato(a) Nota Final   

1º Millena Marassi Binotto 3,5   
2º Jackson Gnoatto 3,5   

 

Eventuais casos omissos serão analisados e decididos pela Comissão              Organizadora Municipal do 

Teste Seletivo Público Simplificado. 

 
Registre-se,         

Publique-se,   

                              Cumpra-se. 

 
Clevelândia, 04 de Novembro de 2021. 
 
RAFAELA MARTINS LOSI                                ELAIR ASSUNTA ARTUSI MEYER 
   Prefeita Municipal                                        Presidente Comissão Organizadora PSS
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